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Abstract 

 

Title of the Study: Contemporary Vision of Murals Art in the Light of Digital 
Technology 

The Name of the Researcher :  Nada Saud SaadAlgerayan 

Aims of the research: 

1- Indentifying the concept, methods and trends of the murals and digital art.  
2- Provide contemporary vision of the digital murals art. This vision is derived 

from the terms of the Saudi folklore, and to reformulate it in order to reach 
to creator designs of the contemporaneity murals painting . 

Procedures of the Research: The refresher used the analytical descriptive approach 
and the experimental approach.  

Results of the study: The research, via (the theoretical, descriptive, analytical) and 
experimental frame, revealed the importance of highlighting the role of using 
technical arts in the mural art. This importance was clear through studying and 
classifying the technological development and the digital technologies, and making 
use of it in mural art.  

The researcher reached to:  

- The scientific and technological development has its own impact on 
interpretation of the used fine media in expression in order to add human 
meanings. The traditional media cannot express it with the same accuracy 
and efficiency.  

- Extract new design inputs that depend on inspired units from Saudi folklore, 
and using them inside the digital fine panel that collect between identity and 
contemporary.  

- The possibility of consolidating the concept of digital arts in mural panels and 
to make use of that in the field of studying digital murals. 

Recommendations:  

- The necessity of making researches and studies in order to identify this 
distinguished art of the digital arts.  

- Paying attention to the Saudi folklore, and to reuse it through modern digital 
technologies. This asserts the relationship between identity and 
contemporary.  

- Flexibility in fine experimentation, and not to be limited to specified 
experiences, when depending on studies that rely on digital analyses by 
computer.  



  



 ج
 

  ء ء هداهداإإ
 

الذي غرس يف حب العلم واملثابرة وكان ومازال .. اهلل  لدي الغايل حفظة  ا وإىل

 ببحر حبه وعطائه أسخى من السحاب

فما كان يل أن  ,لكل الدعم الذي قدمته .. إىل والدتي الغالية حفظها اهلل ورعاها 

 دعواهتا الصادقة اهلل ثم  أواصل لوال 

حتقيق الذي حتمل معي الكثري يف سبيل ..عزيز إىل نصفي األخر  زوجي ال

 طموحي

 الذي مل يتوانى يوماً عن مساندتي .. إىل أخي احلبيب فيصل 

 إىل أخواني وأخواتي 

 إليهم مجيعاً أهدي مثرة هذا اجلهد العلمي املتواضع 
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 :املقدمة
رتقااء  بااجملتمو والنهابه باه        للفن دور هام يف بناء اجملتمعات ملا يتصف به من قدرة عالية لإل       

ويعااد ناان ايااداريات   ل مسااتبا اساسااااية ل نااالفنب  مااة ة كااادقة تعكااد  راء األنااةاد و قاناااته        

 .شاهدًا تارخييًا لعالقة األنةاد واجملتمعات على مة العصبر املختلفة 

ل اختاتت اشا ة ايداريااه ت ابات عديادة    أ  وكاالن    الفان ايادارف الااتف اعةناه الياابم        و       

ايداريااه  اااان وما الاان واحاادة ماان أهاا  البسااا ل الاا         باا  ل ( 62: 6002 لقااد )حياات تاات ة  

لجا   نل است اع اساسا  أ  يعرب بها عن وجدااه وما يادور حبلاه يف بيهتاه الا  يعايا نيهاا ويتا  ة بهاا         

اساسااا     الةساا  والاانقا علااى اياادرا  سبااةا  قدراتااه الفنيااة تعاا مًا عمااا بداتلااة ماان مشاااعة و          

أحاساايد ل وأ اادت هااتو الةساابم علااى أاهااا للااة تشااكيلية للتعاا م عاان  قانتااه ومعتقداتااه  مااا يف    

 . مصة القدمية وبالد الةاندين 

لااتلي يعااد الفاان اياادارف ماان الفنااب  الاا  أ ااةت نكةيااًا ون يااًا علااى العديااد ماان املهااتم  عاارب         

أ  نان اياداريات ت ابر راةور الا من ل وقاد شاهد هاتا         ( 58: 6002 لقاد  )العصبر املختلفاةل وتاةا   

العصااة ت اابرات أ هااةت  فاااءة اساسااا  يف التعاماال معااه ب ااة  وتقنيااات متنبعااة ل حتااى وكاالن            

ملعايااات الفنيااة    ت بيااو الكاا م ماان اثامااات اسدي ااة ل  مااا ساا قه اا القااات و بااداعات يف      ا

جمال استخدام التكنبلبجيا اسدي ة بكانة أاباعها سباًء يف اثامات أو األدوات ودجمها يف جماال  

 . الرتبية الفنية 
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ؤياااة اتيجاااة ا دهاااار العلااا    وسااااه  يف هاااتو اتا القاااات ال فاااةة الااا  حاااد ن يف املفااااهي  والة          

وات تشااانات العلميااة املعاكااةة يف شااتى اجملاااتت ل نتاا  ة الفاان شاا اه شاا   شااتى اجملاااتت بتلااي          

ات تشانات والنظةيات العلمية ل تاكة مو طليا  أ ة اآللة ل وتبجه العديد مان الفنااا  لالساتفادة    

ة الفنا  وبالتالي على طة  األداء وعلاى  من تقنيات اآلتت التكنبلبجيا اسدي ة ل ال  أ ةت على رؤي

 . اساتاج الفين 

وشاااهد اساااتخدام اساساااق اآللاااي  تقنياااة معاكاااةة أ اااةًا نعااااًت يف جمااااتت الفناااب  التشاااكيلة       

املعاكااةة ماان تااالل ت بيااو  مكااياتااه وبةاجمااه املتنبعااة لتيقيااد كااياشات ننيااة  بداعيااة بشااكل          

والتاى   مماا أدا ا   هابر ماا يعاةف باالفن الةقماي       . املعاكاةة  معاكة يتناسق مو ال قانة والتبجهاات  

ب اه أحد اجتاهات الفناب  التشاكيلية الا  طابرت شاكل الفان للتعا م عان         ( 6002ل هدا )تصنفها 

مت ل ااات اسياااة املعاكااةة ومااا رانقهااا ماان ت اابر علمااي نهااي ر ابااة  إلااانة ابعيااة يف عمليااة اسبااداع      

 .الفين 

 حمااابرين للتصااامي  ناااا  الااارتاث هاااب اكااابر ال الااات  ماااا  ماااا ياااةا      وراااا أ  الفااان والعلااا  

ن ذتامة حياة شنياة باالقي  واألساد      نالفناا  املعاكاة تا  ة راا  بياه الارتاث ما       ( . 3991 لأبب اثام ) 

واظةًا أل  الارتاث الشاعا الساعبدف ملايء بااملفةدات ال تةنياة اللنياة بالعناكاة واألساد التصاميمية           

الية ال  تع ي للعمل الفين مسة ننية ممي ة ب ابو أكايل وتاا، ل وت  يادًا علاى     وشنية بالقي  ايم

ا بيااة الرتا يااة للمجتمااو السااعبدف رأت ال اح ااة أ  تكااب  مفااةدات الدراسااة ماان البحاادات ال تةنيااة   

املستمدة من الرتاث الشعا السعبدف وال  ميكن اتستفادة منها يف اسصابل علاى حلابل تصاميمية     

 .ن ايداريات بةؤية تقنية وتشكيلية معاكةة متعددة لف

 : الدراسة مشكلة
جتاهاتاه واثاماات املساتخدمة     هتمامًا بالفن ايدارف مان حيات    أولن العديد من الدراسات 

 ما  هةت العديد من الدراسات املعاكةة ال  اعتمدت على التقنية الةقمية يف  تاةاج اللبحاة   ل نيه

اللبحاة الةقمياة    با  ماو  جت الا   ةعاكةامل اتجتاهات قلة ت أ  ال اح ة تحظن ل الةقمية ذات ال عدين

لااتا تااةا ال اح ااة أ    . املختلفااة ذات األبعاااد املتعااددة   لخاماااتل هباسااتخدامالفاان اياادارف املعااةوف   و
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يسااه  يف الكشااف عاان  مااو اثامااات املختلفااة  التقنيااات املعاكااةة  الااتف يعتمااد علااى دمااج   التجةيااق 

 .ذات ال عاد ال الت مع يات جديدة للبحة ايدارية املعاكةة 

 : التالي التساؤل يف الدراسة مشكلة حتديد ميكن س د ما تالل ومن

 جاداريات  اساتيداث  يف األبعااد  متعدد ايدارف والفن الةقمية اللبحة ب  ما الت اوج يسه  هل -1

 والتشكيل؟ الةقمية التقنية ب  جتمو معاكةة

 :التالية التساؤتت ىالة يس التساؤل من ويتفةع

 الةقمية؟ اللبحة مو تتالءم ال  التشكيلية البسا ط هي ما -1

 للجااداريات  معاكااةة بةؤيااة  اثااةوج يف السااعبدف  الشااعا الاارتاث  مفااةدات اسااتخدام  ي ااةف هاال -2

 التكنبلبجي؟ والت بر األكالة ماب  جتمو ال  املعاكةة

 : الدراسة أهداف
 .الةقمي والفن ايدارف الفن واجتاهات أساليقمفهبم و على التعةف -1

 .الةقمية اللبحه مو تتباند ال  التشكيلية البسا ط على التعةف -2

تقاادي  رؤيااة معاكااةة للفاان اياادارف الةقمااي مسااتمدة ماان مفااةدات الاارتاث الشااعا السااعبدف     -3

 .للبحة ايدارية املعاكةة كةةتم كياشتها للبكبل    تصميمات تشكيلية  و عادة

 : الدراسة أهمية
 : يف الدراسة أهمية تكمن

 .  ايداريات لفن املختلفة جتاهاتواس املةاحل على الضبء  لقاء -1

 . والتصمي  الفن يف هامة معاكةة   داة اآللي اساسق دور تعميد -2

 جاااداريات يف وتب يفهاااا الساااعبدف الشاااعا الااارتاث لبحااادات وايمالياااة الفنياااة القاااي   باااةا  -3

 .معاكةة
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 األكاااالة كااافات حتمااال ننياااة جاااداريات اسااتيداث  تاااالل مااان معاكاااةة ننياااة بةؤياااة اثااةوج  -4

 . العصة  قانة مو وتتناسق

 :الدراسة منهج
تعتمد هتو الدراسة يف منهجية مجو املعلبماات وحتليلاها علاى املانهج البكافي التيليلاي والاتف        

مبإلابعه البكافل والتفسامل والتيليالل يف العلابم اساساااية       :"با   ( 11: 6001أباب ساليما ل   )ناه  عةَّ

 لث الاا  وقعاان ملالحظتهااال ووكاافها   ماان دينيااةل واجتماعيااة و قانيااةل وملااا هااب  ااا ن ماان األحاادا      

والت  ماتل والت برات املتبقعةل  ما يصف األحداث املاإليةل وت  مها على اساإلةل ويهات  أيضاًا   

  ."يات مسلمةباملقاراة ب  أشياء خمتلفةل أو متجااسةل ذات و يفة واحدةل أو اظة

دراساة الباقاو أو الظااهةة  ماا تبجاد يف الباقاو ويهات         : " ب اه ( 622:  3952ع يدات) نهعةَّو

 " . ببكفها وكفًا دقيقًا ويعرب عنها تع مًا  يفيًا أو تع مًا  ميًا

تلام متعماد ومضا بل للشاةول اكاددة      "  ما تعتمد على املنهج التجةيا والتف يعةف ب ااه  

حظة ما ينتج عان هاتا الاتلم مان   اار يف هاتا       للباقعة أو الظاهةة ال  تكب  مبإلبع للدراسة ل ومال

 .( 3922لأبب اثم". ) الباقو والظاهةة

 : الدراسة حدود
 : على الدراسة تقتصة

 .وت برو اش ته لفن ايدارياتدراسة الت بر التارخيي  -1

 . دراسة وحتليل بعض البحدات الشع ية املتنبعة من الرتاث السعبدف   -2

 .ةقمية ال بةامج الةس  املختلفة يف اساسق اآللي لتصمي  ايداريات استخدام  -3

  .ات من ابع ايداريات الداتليةلبح(  30) وعددها عدد من اللبحات الةقميةتصمي    -4

 .لبحات جدارية( 2)ال اح ة يف التجةبة التاتية وعددها من تصميمات  بعضتنفيت  -5

 :أدوات الدراسة 
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 :وهي  لاملعلبمات على بعض األدوات ال ي يةتعتمد ال اح ة يف مجو 

 .ال يت املكتا  -1

 .اساسق اآللي  -2

 

 :مصطلحات الدراسة 
 ةاملعاصر Contemporary: 

 Artlex Art))اقاااااًل عاااان قااااامبل أرسااااتلكد اسلكرتوايااااة ( 6002ل اسااااةا ف)نااااه تعةِّ

Dictionary ه    أف عاان ااتما االفااي يااةت ط رااا ياات   اتاجااه يف البقاان اسااالي بلااض النظااة  " :ب اااه

 .اجتاو أو حة ة أو أسلبب

واملعاكااةة هااي تعاا م عاان التياابل اتجتماااعي والصااناعي والعلمااي الااتف يصاااحق وقتنااا اساإلااةل  

نمس لة املعاكاةة هاي مسا لة التلايم الشاامل ب قاناة عصاةية حدي اة وت اادل تلاي ال قاناة ساباء  اا               

 (6002ل سةا فا.  )ذلي يف ا ا  التقنية أو ال قانة اساسااية 

ل اسدا اااة ب اهاااا ت ااااداملعاكااة   هاااا اسجةا اااييف تعةيف( اساااةا ف ) أوردتااه   تتفااد ال اح اااة ماااو ماااا و

 .اسااية وال قانات والتجارب اس

      :Wall artالفن  اجلداري 
نااةع مان التصاابية الاتف يتعاماال ماو  تةنااة    "  :ف دا ااةة املعاارف الربي اايااة الفان اياادارف ب ااه   تعاةِّ 

اياادرا  واألسااقف باملنشاا ة املعماريااة وهااب خيتلااف يف كاال ه عاان مجيااو أشااكال ننااب  التصاابية يف        

 http://www.star28.com/site/site- ." بااااااه متصااااااًل اتصااااااًت عضااااابيًا بفااااان العماااااارة  

)   3.html230 ) 

ب اااه نااةع ماان نااةوع التصاابية ذو املساااحات اللبايااة املساا ية والااتف شاااع   وتعةنااه ال اح ااة  جةا يااًا 

 .قدميًا بشكل تا، يف  تةنة جدرا  املنا ل والقصبر وأما ن الع ادة واملةاند العامة 

   اللوحة اجلداريةMurals: 

http://www.star28.com/site/site-2303.html
http://www.star28.com/site/site-2303.html
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 ل  كال  امل ناى  ديكابر  من دا    ج ء نبقه لدَعُي أو ايدار علىأو يشكل  س ْةُي ما  ل  هي

. خمتلفاة  وتامات ب ة  األسيبي و واألوربي   اليباااي عليها أق ل ال  القدمية الفنب  من تعترب وهي

 (6005بة اتل )

الا   وس  على جدار بناء قا   أو علاى ساقفه   ْةاللبحة ال  ُت :ب اها  جةا يًا ةف ال اح ة ايداريةعتو

 .ل وقد تكب   ابتة على ايدار أو على وسيط شم  ابنس 300تتجاو  مقاسها 

 اللوحة الرقمية :Digital painting 

ة علااى منصااة رقميااة ع ااارة عاان   ع ااارة عاان رساابمات ملباااة منشاا : ا هااب ا( 6009ل املبسااى) ا تعةنهاا

متكاماااال العناكااااةل أاشاااايء علااااى شاشااااة  ا عماااال ناااين نهاساساااق اآللاااايل وختااااةج علااااى أسااااال أ 

ذلاي علاى قادرات الفناا  يف      يف ًاكل تصاميمه علاى كافية بيضااءل معتماد     بتشكيل هيالكم يبتةل 

الفنااا  عاارب بةاااامج  التكاابينل وتب يااو األلاابا  داتاال  طااار هااتا العماالل ونااد أوامااة تصاادر ماان ق اال   

اثامااة هنااا  متخصاا ل يقاابم بعت اااع تلااي املعلبمااات ستااةاج عماال نااين متكاماال العناكااةل وتكااب  

 .بيكسل -النقط

علاى   ةالةسبمات املنفت :اها الدراسة ب هتشم  لي ال اح ة  جةا يًا مص لح اللبحة الةقمية راتعةف 

 .ال  يت   تةاجها يف كبرتها النها ية بباس ة ال ابعات الةقمية ةامج الةس  واساسق اآللي عرب ب

 :folkloreالرتاث الشعبي 
 بعاد  ناال   ماال   لياه  أاتقال  أف:  نال  ورث:  ُيقال  ذل  (َوِرَث) الفعل من املصدر هب :الللة يف الرتاث

 . وناته

 األجاداد  ماي قياة  مجياو  يف ويتم ال ل  واملعنبياة ل  املادياة  األمابر  يشامل  لفي : اتك ال  يف والرتاث

 ( 3950لاسدي ة اسضارة ألفا  معج . ) لألبناء واآلباء

 نكاةة  أ   ذ.   تاة  جيال     جيل من تنتقل ال  ال قانة عنصة"  :ب اه ( 6003ل  الصاحل)  يعةنهو

 ."للمص لح األكلي املضمب  هب ال من عرب ما شيء ااتقال

 وقاي   وعلا   أدوات مان  األجاداد  عان  األبنااء  ور اه  ما  ل"  :ب اه( 2: 6030ل  الصاحل)  تعةنه  ما

 ". املنج ات وسا ة وكنا و وننب 
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 جممابع  علاى لاد  ْ ُي لفاي  :ب ااه  وتعةنه  جةا يًا يف تعةيف الرتاث  ل ما وردوتتفد ال اح ة مو 

 اساسااا  جتااارب اتاااج هاايل واثلااف    الساالف ماانتبار هااا  ياات  الاا  السااابقة اسضااارات اتاااج

 نقاط  ذلاي  ولايد  لاألدب أو الللاة  أو الفكاة  أو العلا   مياادين  يف  اان سباًء هأحاسيس و ورش اته

 . ونن ودين نلسفة من للمجتمو والبجدااية املادية النباحي مجيو ليشمل ميتد بل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    الثاني الفصل
 ادبيات الدراسة
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 اسطار النظةف: أوت  

 (مفهبم الفن ايدارف وت برة : ) امل يت األول  -

 (تقنيات ووسا ط التشكيل يف الفن ايدارف : ) امل يت ال ااي  -
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 ث األولــــاملبح
 وتطوره جلداريا الفن مفهوم

 

 

 

 

 

 

  

 

    باسإلانة واش ته ايدارف بالفن التعةيف األول امل يت يتناول

 امل يت يتناول  مال ايدارية مبإلبع اتتيار يف تؤ ة ال  العبامل

 .ايداريات أاباع على والتعةف ايدارف الفن و ا ف دراسة
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 :وتطوره مفهوم الفن اجلداري 
الةسابم  علياه  وهاتا ماا أ ادت    ل يعترب الفن ايدارف من أقادم الفناب  الا  عةنتهاا ال شاةية           

الااا  وجااادت يف الكهااابف حيااات تعتااارب هاااتو الةسااابم ايدارياااة ر اباااة و اااا د تارخيياااة ت ودااااا    

  لالفان و األدياا  والع اادات وال قابل نيماا سا قنا مان عصابر وأ مناة          رعلبماات قيماة عان تااري     

 اماال  نةيقياا يف  هابف    بة  هتو الكهابف الا  وجادت يف   أأ  من ( 69: 6002لقد )تت ة و

 ( 6-3) ما يف الصبرة رق   (سكبت)ويف  هبف ل ويف الصيةاء اللي ية ل (تاسيلي)

أ  الفن ايدارف ننًا ت  يقيًا اظةًا ترت اطة باسيااة اتجتماعياة   : (3: 3995لسامل)يةا و

مان البقاياة مان     باعت اارو اابع  حيت كااحق هاتا التصابية    ل القدي  اساسا عند لدينية والب يفة ا

وأيضااًا للسااي ةة اس ا يااة علااى بعااض املظاااهة ال  يعيااة اكي ااة     ل املخاااطة وا با اال ال  يعيااة 

 .باساسا 

 

 س ااياأرسبمات جداريه من  هبف التامما يف ( 3)كبرة رق  

Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain 

 (  http://whc.unesco.org/en/list/310 /:عن )
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 رسبمات جدارية يف  هف التاسيلي بشمال  نةيقيا(  6) كبرة رق  

 (http://whc.unesco.org/en/list/179 /: عن )

أ  بعاض ال ااح   ي لاد    ال اح اة   ومن تاالل نات الدارساة عان مفهابم الفان ايادارف تحظان                

عان   ساتخدم للتعا م  يمفهابم  "  :حيات عةناه ب ااه   ( 3921ل محاد)ومنه   " نن التصبية ايدارف"  عليه

نيت تكب  اسا ح ذات بعادين بهاا ت ابل تلخا  نكاةة معيناة ساباء  ااان          ل  تةنة املسا ن 

ألبا   يتية أو ألابا  رباربا أو ألابا  جابا  أو  نةساي أو أف ماادة مان املاباد اسدي اة وبتقنياات عديادة            

 ".وتامات متنبعة 

: 6033ل نااب ف) تعةنااهو"  Mural Designالتصاامي  اياادارف " عليهااا  وماانه  ماان ي لااد

الفنياة املةساابمة بااأللبا  واثامااات املختلفاة الاا     "  التكبينااات" ب ااه ذلااي النابع ماان األعماال    (" 319

تنفت وتتصل م اشةة جبدرا  امل ااي وا يهات والعما ةل وهاتو التصاميمات  ماا أ  تصابر أشخاكاًا أو      

أو  أسااا برفأو ا اتااات أو حيبااااات أو أشااكال ت يااة جتةي يااة ماان تااالل مبإلاابع معاا  قصصااي           

تارخيي أو نلسفي أو ديينل  ما أ  عالقة التصمي  ايدارف بالعمارة قا   ومال مل بل يعد ج ء مان  

 .مكباات العمارة العضبية وايمالية

وقد ارت ط الفن ايدارف طبال تارخيه ارت اطًا و يقًا بالعمارة ل من حيت دتلاة ال نااء الضاخ     

نياة املةت  اة بعقيادة الناال ل أو ارت اطاه نادث تاارخيي أو ذ اةا         التف ت تي مهابته من و ا فه الدي

وم ال ذلي املعابد واملقابة والقصبر يف اسضاارات القدمياة ل أو بعاض    ل قبمية  ا احرتامها وتقديةها

مفهاابم الفاان  أمااا ن الع ااادةل حياات تتمياا  تلااي ايااداريات بالساامات الصااةحية  ومصاادر ذلااي هااب       

والتصاامي  والنياان " الةساا  امللااب " ل جيمااو مااا باا  العمااارة والتصاابية  حياات أاااه تصاابر شااامل قاادميًا

http://whc.unesco.org/en/list/179
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. وال جااااج والتياااف املعداياااة والنسااايجل يف وحااادة واحااادة متكاملاااة      "  اثااا ف" والفناااب  الصااالةا  

 (320-319 :6033لنب ف)

( 61:6002لقااد ) علياه ولاتلي مل تنفصال األعماال ايدارياة عان العمااارة ل وهاتا ماا أ ادت         

األ  ة  شةاقً  من وجبو اسضاارات اساساااية    هفن ايدارف والعمارة  ااتا دا مًا البج   ال" بقب ا 

 "رنشآتها و تالتها وجدرااها  الفنب  ايدارية بشكل ن ةف ترت الوذلي ل تاري العرب 

 :نشأة اجلدارية 
اشا ة الفان ايادارف  و هابر أول سااللة بشاةية منات         رباط علمااء اآل اار وعلمااء ال  يعياة با        

نفااي العصاابر ل ساانه ق اال املايالد أف يف العصاابر اسجةيااة  ألاافحياات تعاابد    عشاةين   السان    تف

  ن ااةة ذلااي أ مااا ل القدميااة  ااا  اساسااا  القاادي  يعاايا علااى عمليااة ايمااو و اسلتقااال والصاايد  

والا يمات  ل واألشجارل  األاهار واي ال هقد دنعته لتصبية بعض املظاهة املبجبدة يف بيهت اساسا 

 http://www.al-seyassah.com . .بصبرة بدا ية على الصخبر وجدرا  الكهبف 

لعصاابر مااا ق اال التاااري  حياات  ااا  اساسااا    أ  تاااري  التاادوين اياادارف يعاابد"  يااةا مجااال 

النقااب  والةساابم علااى جاادرا  الكهاابف واأللاابا     وأنكااارو ماان تاااالل  قاادميا يعاارب عاان اافعاتتااه 

 " .وتؤ دو املكتشفات األ ةية يف ايلةانيا العةبية ل اسجةية

seyassah.com-http://www.al 

ويعتاارب هااتا الفاان يف ل الباقعيااة والتعقيااد    قاد باادأت هااتو الةساابمات ماان ال ساااطة والتجةياد   و      

 ل هتو اللبحات ليسن يف الباقو  ت جا ء إلاهيل مان اظاام     ل هتو الفرتة جسةًا ب  الباقو والفكةة 

قد تال مان  اباهة     اساايحيت ذ ة أاه مل يبجد جمتمو ( 2: 3995لسامل)هتا ما أ دو ل   م

اسااااية باال هااب يعتاارب أقاادم بكاا م ماان تاااري    وتاا    ااتلي أ  تاااري  الفاان القاادي   قاادم اس ل الفاان

 . الفكة العلمي

سايا   يف  konjaيف وادف  بجناا   chatal huyuk ماا أااه وجاد يف مبقاو شااتال هياب         

والااتف يعاابد    ايبلياان مااا ق اال   James Mellaartالصاالةا عناادما اقااق نيااه جاايمد ماايالرت  

نقاد وجاد علاى جادرا  بعاض       ل C14حسق حتليال الكةباب    ( م .  8280-2800) الفخار حبالي 

وقااد حاابت هااتو   ل رساابم ننيااة اااادرة ومت اابرة تةانقاان مااو ماادانن شنيااة        ( الةابعااةةة ساااأل)ال ياابت 

http://www.al-seyassah.com/
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وكابرت  ل الةسبمات ايدارياة علاى ألابا  متعاددة ذات مباإلايو  ا مة التنابع منهاا املابت وال  يعاة           

ملشاااهد لصاايادين يةقصااب    أتااةاوع ااة علااى لبحااة  ل اسيبااااات  ااال بر واللاا ال ومشاااهد الصاايد  

 . بالةما  واألقبال حبل الل ت  

(http://zanubya.wordpress.com/2011/09/01)  

ويعتقااد العلماااء أ  ناان اساسااا  ال اادا ي  ااا  يف مظهااةو األول من  قااا يف اعتقااادات تسااي ة      

وت يااد ماان  عليهااا ةالاا  خيانهااا ليع يااه سااي ة اتمهارتااه يف رساا  اسيباااانةرااا  ااا  يظهااة ل عليااه

 ماا يف الشاكل   ل ة واسيبياة لتلي ربي ت رسبمه  للييبااات باسة ا عليهال مقدرته على التللق 

  :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال  تقو ب  اسدود اللي يه واي ا ةيه من العصة ال دا ي" تاسيلي"رس  على  هف ( 1)كبرة رق  

 images-photos-http://www.superstock.com/stock: عن 

http://zanubya.wordpress.com/2011/09/01
http://www.superstock.com/stock-photos-images
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وقد مةت الةسبم ايدارية بت برات عديدة يف مفهبمها ومبإلبعاتها وتاماتها    أ  وكالن  

ااعكسان املفااهي  العقا دياة الدينياة علاى       يالعصاة الق  ا  نفاي  . يف العصة اساالي   عليههي    ما 

مماا  ل وأ  وراء اسسااب  باباًا وعقاباًا    ل الفن ايدارف ومنهاا اعتقااد املصاةيب  القادماء بعابدة الاةو        

أ اااة علاااى سااا ب  جااادار  مقاااابةه  ن كااا ين و  اهاااا لبحاااات متعااقاااة رب ااال لناااا اسيااااة األتاااةا   

وقااد وجااد مشااهد جاادارف يف مقااربة  ل بد اسساااب ربا  هااا اينا  يااه وامل اابل باا  ياادف اآل ااه وشااه 

والتف مي ل مةحلاة أتاةا مان مةاحال اقال متعلقاات امليان           ل تصبية على جدرا  املقابة" رعمبسى"

وهاب ماا  اا  يهات  باه املصاةف القادي  وناد         ل قربو ونيه اةا محل األ اث ايناا  ف    شةناة الادنن    

  ةلتت ةو يف حياته األتةا عند عبدته لليياة مةو  اايا معتقداته و تا كبر ذلي على جدرا  مقابةو ل

 (6005لبة ات) ( 2) رق    ما يف الشكل التالي

 

 

 عمبسىرية رب ل محلة األ اث اينا  ف  واملةانق  للنعا من مقربة لبحة جدار(  2) كبرة رق  

 6005لبة ات : عن 
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 اقا جدارف يعبد ا  العصة املصةف القدي ( 8)كبرة رق  

 -http://arabic.britishmuseum.org/middle :عن 

      

 أ  اسات اعبا  التارخيياة  اسق اة  تلاي  يف واملعمااري   الفنااا   أ  (32: 6005ل ساعيدا  )  وتاةا 

 لتصا ح  املعمارياة  والعناكة والكتابات وال تارف الةسبم وب  اسيقاعية البحدة ب  بااسجام يةب با

 العقيادة  تدماة  يف أيضااً  أهميتهاا  وتكمان ل املعماارف  الشاكل  مضامب   مان  حيبيااً  ًاجا ء  الةسابم  تلي

 .األتةا واسياة العقيدة ثدمه األعمال تلي  اتاج يف القدي  املصةف تفااي و تلي

العصاااة األشةيقاااي يف أماااا


اساااتخدم الفناااا  حيااال املنظااابر ليجسااا  أشاااكاله واألبعااااد  نقاااد   

رااا قااد   ةعلااى اياادرا  لياابحي للمشاااهد يف منااا ة ال  يعاا    ةعنااد تسااجيل املنااا ة اثلبياا   ةالفةاشياا

 .حماددو رساتبا ايادار    اياه اك مملا له مان  ل يدر ه العقل ويصعق على الكيا  املعمارف حتقيقه 

 (6005ل  سعيدا )

من تالل تقنياات ال اار  واللاا ة     ر يف اعمالة ايداريةالظل والنب و فنالفنا  يف هتا العصة 

 ماا  اا  يعارب عان النظاةة      ل لت  ياد عملياة ال عاد ال الات    رهاارة نا قة  التشكيليةرؤيته عن  ليعرب

   اسياة ال  تلمت وأك ين واقعيه و ا  يتمي  بعتقا  الصنعه وتصبية العباطاف اساساااية الا     

 ( 3996ل عالم. )ترب  اثصا   الفةدية

                                                           
   حيت ربي ت هتو اسق ة بنمب حضارف  حتى اهاية القة  اثامد امليالدفيشم العصة األشةيقي    أواتة القة  السابو امليالدف

 .متسارع وا  ه العديد من اتبتكارات والتقنيات واألشكال الفنية



19 

 

الا  ارت  ان بالعقيادة ناع       ا  الفن املصاةف القادي  والفان الق  اي  اتاةين باألعماال        و ذا

ن اات الفناا    ل العقيادة اسساالمية   تبجيهاات  من الفنب  السابقة بت  ةو بو تفةد عن شم الفن اسسالمي

 (32: 6005ل  بة ات. ) ةنة دور الع ادةاملسل  ي تل  ل جهدو يف  ت

جتاه   اظةًا لكةاهية اسسالم لتصابية الكا ناات اسياة نقاد     " أاه ( 82: 6002لقد  )تت ة 

  استخدام النقب  ايدارية وال  ت حتتبف على رسابم بال رب ال بكاملاها اقاب   ا         الفنا  املسل  

املعاةوف بفان   ( األربيساي  ) نظهاة عناد املسالم     ل حفةها أو ت عيمها خباماات أتاةا علاى ايادرا      

ياااة را عاااة ن بااادعبا يف اساااتعمال اث ااابل ا ندساااية املتداتلاااة و كاااياشتها يف أشاااكال ننل التبرياااد 

)  ماا يف كابرة رقا       املضلعات واألط ا  النجمية والدوا ة املتداتلة ال   ينن بها جدرا  امل ااي 

2- 2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 امليالدف 32الا القة  منتصف    يعبد السماميي من أكفهااي حمةاب(  2) رق  كبرة

 (http://www.aljazeera.net:  عن)

http://www.aljazeera.net/
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وقد مت ل م  258واجهة املسجد الك م بناو األمبيب  يف قةط ة يف اس اايا سنة ( 2)كبرة رق  

االحي استخدام ال تارف ا ندسية  اسسالميالعصة ل اسك  ال ااي با  م  923بناؤها سنة 

 .والن اتية  تلي اسفة والنفا على جدرا  املسجد
 

 (3955ل الصايغ: عن )

عان شامو مان الفناب       اسساالمي    أه  املمي ات ال  تفةد بها الفن ( grabarل  2003:56) يشم

 :األتةا 

ناان ماان ننااب  الاادايا ت عماال ماان   باعت ااارو أكاا ح الفاان اسسااالمي ماادايًا يف طابعااة ينظااة  ليااه    .1

 . أعمال اآلتةة

الن اتياااة وا ندساااية واث ياااة نربعااابا يف   املسااالمب      تقاااا  ال تاااارف   اصاااةف الفناااااب  ا  .2

ة  يااب وراقهااا املكبااة ماان ماةاو   يل   ةال تاارف الن اتياة الاا  قبامهاا الفااةوع الن اتياة املتماوجا     

 مااا بةعاابا يف   ل أف التبريااد  " أرابسااي" اللةبيااب   عليهااا  ناا طلد ل يليااة وأاصاااف مااةاو    

مااة حتااى اسااتن  با ال  ااد    ال تااارف ا ندسااية وأشااكا ا ماان مةبااو ومساات يل ودا ااةة وجن      

 .النجمي ب إلالعه املتعددة بصبرة مل تس د يف نن من الفنب  ق ل اسسالم 

بااثط ن بادع الفناا       ياسساالم الفان   ا  للكتابة واث بل مكااها املةمب  نلقاد تا      .3

 . شتد عدة كبر من اثط الكبيف ومن تط النس  ااملسل  يف ال تارف اث ية و
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عصاااة النهضاااةويف 


ااساااا  يف ا دهاااةت  يف نلبر و لبااادأت كااايبة  اااربا للفااان  ايااادارف    

وذلاي بظهابر جممبعاة مان الفنااا  العظمااء الاتين أبادعبا شاكل          ةل منتصف القاة  اثاامد عشا   

وأسلبب جديد من أساليق الفن ايادارف ل و هاةت لكال نناا  شخصايته املساتقلة وأسالببه املميا          

ة ال  سا قته وكاهةها  ليخاةج  للعاامل هاتا األسالبب       حيت مجو  ل ننا  مجيو اثربات اسضاري

 . املمي  

 ةيف تفاكيل الصابر  ةال ساط أهمهااه بة ت يف هتا العصة مسات من أ( 3999ل ع ام)يت ة 

الضابء   ة ماا  هاة معايا   ل و  هاار  ناياا املالباد    ةيف أوإلاع ط يعيا  ةباسة  ةو هبرها قبية اابض

اساساا   عنصاة    مواساتخد  لةساتدار التف أ سق املة يات تاكية ات ةةيوالظل يف األعمال التصبي

 مااا أ هااة ال عااد ال الاات ل والكااب  ةواعتاارب أهاا  عنصااة يف ال  يعاا ةأساسااي يف األعمااال التصاابيةي

 .ال تارف يف امل ااي استخدامواسسةاف يف ل لألجسام 

ليبااردو داننشي نظهة 
1

 (Lenardo Da Vinci  )  ايادارف علاى    ساتخدم التصابية  االاتف

يف اجملاااتت اتهتمامااات  متعاادد نقااد  ااا  ليبااااردو ع قااةف ل لااب  ماان ألاابا  التعاا م يفاا ع  ليااه   أاااه

نكاا  يهادف يف أعمالاه الفنياة     ل وال  ية واملعمارية    جااق األعمال التصابيةية   العلمية وا ندسية

لنهضاة  ت أااه  اا  ياةا ايماال      يف عصاة ا " امل ال األعلاى ايماالي   "    حتقيد ايماال ونقاًا ملفهابم    

و هاة الفاة  واإلايًا با  منهجاه وأسالببه       . لباًا مان ألابا  الفضابل الاتهين أ  اة مناه  شا اعًا للاةو         

 (3999ل جاد. )لتقاليد وأمنال مبرو ة  ا  خيضو ومنهج ننااي العصبر البس ى وأسلببه  التف

نقد تتلمات  ل الكالسيكي وجتاتف  ا  يدين باتال"  Rafaelرانا يل " و هة أيضًا الفنا  

 نلبراسااايف بموجيااال  معااارهل وأقااام عاادة  Pietro Beruggino "بياايرتو بموجينااب "علااى يااد

 . وروما

ايداريات له جداريات  نيسة القديد ب ةلل ببرتالادل عمل بها ما ب  الا الث  من أشهة 

سانبات والنصااف ل واللبحااات ايدارياة يف  نسااية القااديد ب ااةلل  ع اارة عاان أربعااة جااداريات يف    

الباجهة تعترب من روا و عصة النهضة اسي الية املصممة للعمل  بحدة واحادة ل وتصابر مشااهد مان     

                                                           
    النهضة رفهبمها ل م 32 – 32عصة النهضة مص لح ي لد على نرتة اتاتقال من العصبر البس ى    العصبر اسدي ة وهي القةو

 . حياء الرتاث القدي ل أما رعناها الباسو نهي ع ارة عن ذلي الت بر القدي  يف  ل من الفنب  واآلداب والعلبماثا، هي حة ة 
1

 م1519 – م1452 فلورنسا من بالقرب أوبسكرتي في ولدفنان إيطالي           

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7


22 

 

ل أ ةيلياي علاى   " التجلاي " رياة لل سااان بايرت يساتل  مفتاا  الساماء وتعلبهاا جدا      حياة القاديد ب اة  

 ( http://ar.wikipedia.org/wiki)  .(9-5)كبرة رق   قما 

  

 

 جداريات  نيسة ب ةل للفنا  رانا يل( 5)كبرة رق  

 (http://www.gordoncarlisle.com/html/murals: عن )

 

 للفنا  رانا يل  نيسة ب ةل تفاكيل من جدارية( 9)كبرة رق  

 (http://www.gordoncarlisle.com/html/murals: عن )

 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.gordoncarlisle.com/html/murals
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الفاان اسااديتيف  أمااا


يف تاااري  "  Lecorbusir لب ةوبب يااه " نقااد ملااو املهناادل والفنااا   

العماارة اسدي اة يف نةاساال وابتكاة العدياد ماان البساا ل وال اة  املعمارياةل وتعاد  نيساة رواشااا            

منبذجًا من الفن اسديت املستبحى من الفناب  الشاع يةل و اتلي الفناا  جاةوج روول والفناا  هناةف        

جبرج بةا  التف يعد من أه  رواد املتهق التكعيال و اتلي الاةبط با     ماتيدل ونةاااد ليجية و

 (3999ل  جاد. ) ايداريات والعمارة اسدي ة

لقااد تعااددت املااتاهق الفنيااة يف أوروبااال  ت أ  التعاا مات الاا      ( 322: 6033ل نااب ف) تاات ة

فنية يف اللاةب منات م لاو     هةت يف اجملتمعات األوربية  ا   ا دورًا نعاًتل نقد تبالن اسة ات ال

القاة  التاساو عشااةل حيات قاةر الفناااا  الشا اب التياةر ماان التا  مات األجن ياة ماان أجال نان قاابمي           

نعملاابا علااى جتميااو املالمااح األكاالية لل ااابو املكساايكي يف التصاابية اياادارف والاا  تت ااو      . جديااد

 . ع يةأساسًا من الفن ا ندف القدي  وامتداداته املعاكةة يف الةسبم الش

نيالحي أ  األعمال ايدارية ذات ال ابو اثا، حتتل مساحات واإلية يف األحياء الشع ية 

املكسيكية وشبارعها وأ قتهال وهتا ايداريات سباء داتلية أو تارجية  يف اجملال العامة افتت 

 م  يف3912عام  Diego Riveraذلي جدارية الفنا  املكسيكي  أم لةومن ل ب ةيقة  األنةسي 

 . بيةاانا ا  حدا وتيات املكسيي قصة  برتي  يف 

السبني  والتفاف الشعق بكانة ط قاته   اسحتادمبحد " لين  " حيت تعرب ايدارية عن  

  (30) كبرة رق   .ومستبياته  حبله وقد افتت ب سلبب الفةيسكب

(http://www.abcgallery.com/R/rivera/rivera ) 

 

                                                           
  التاسو عشة وحتى س عينات القة  العشةينهب مص لح عام استخدم للدتلة على اساتاج الفين منت  واتة القة  : الفن اسديت. 

http://www.abcgallery.com/R/rivera/rivera
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 "لين  " م بعنبا  3912لعام   Diego Riveraجدارية الفنا  دييجب ريفما  ( 30)كبرة رق  

 ( http://www.abcgallery.com/R/rivera/rivera: عن ) 

 

 

 حد شبارع املكسييأم املبجبدو يف 3922لعام  Diego Riveraجدارية أتةا للفنا  دييجب ريفما  (  33)كبرة 

 ( http://mexicomystic.wordpress.com :عن ) 

ناان مااا بعااد اسدا ااة أمااا 


قااد جاااءت رؤيااة التكعياا   يماليااات ال  يعااة متضاامن املفهاابم    ن 

نهدنبا ا    عادة بناء العناكة ال  يعياة بعاد حت يمهاا وتكسامها  ا   عاادة تة ي هاا        ل العلمي  ا 

 Guernica  "3921ايةايكاا  " بصياشة جديدةل وقد أاعكد ذلي بصفة تاكة على بناء جدارية

هابر األنكاار ايديادة للماتاهق الفنياة اسدي اة مان أم اال املاتهق             ت لبر اتجتااو الةياإلاي ماو     " 

 – Casimir Malevich   "3522لكااا مم ماااليفيتا  " التجةياادف ملدرسااة ال اااوهبل ب ملاايااا   

وبياان مبااادريا  "  Malevichماااليفيتا " حياات عااربوا عاان قيمااة ايمااال اثااا، ل ويعتاارب "  3918
                                                           

   ليناهض " مابعد " وقد  اطلد املص لح ل يشم مص لح مابعد اسدا ة    جمةيات الفن يف نرتة مابعد الس عينات من القة  العشةين

لي  د على دورها يف تدمة من خت ط وت اها ية عشبا ية وقد اعاد ذلي املص لح ( 3928-3920)ربامًا ما جاء يف ننب  ننب  اسدا ة 

 .(32لم 6002لطما  ) .اجملتمو واألهتمام بعحياء الرتاث واألساطم األاسااية والت  يد على ا بية يف  ل العبملة

http://www.abcgallery.com/R/rivera/rivera
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Palacio_de_Bellas_Artes_-_Mural_El_Hombre_in_cruce_de_caminos_Rivera_3.jpg
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Piet Mondrian  "3526-3922اسااكي   ااد" " مKandensky     رواد مااتهق ماان أعظاا

 (11: 6002لطما ) .الفن التجةيدف

التكنبلبجيا وتب يفها يف ايداريات الفنياة عارب مةاحال     لقد است مة الفناا   ل مع ياتو

وقاد اتضاح ذلاي بصابرة     ل املعاكاةة  ل  يعاة الفان وارت اطاه بال قاناة     وذلاي اظاةاً  ل تاري  الفن املختلفة

مان   تت ابر تكنبلابجى ناى البساا ط املتعاددو      ننب  مابعد اسدا ة ملاا وا  تاه مان   جلية وواإليه نى 

الفنياة يف نناب  مابعاد     اتجتاهات ما ودتلن ايداريات يف   م من ل اثامات واألدوات املختلفة 

" للفناا  ماار بل لمااة   ل  اشااهد ذلاي واإلايًا يف اياداريات الةقمياة     ول  علياسدا ة  الفن التفا

marcos lernr "  وهاي ع اارة عان لبحاات جدارياة      ل م 6002ميبا  ب ملااياا لعاام   ل ( 36)شكل رق

اااةا  يااف أ  الفنااا  قااد    أ وماان املاا م لالهتمااام  . رقميااة مضاايهة تتفاعاال مااو تاادند حة ااة املااةور    

) .  مدتل ت  مف على العمل الفينل وتسجيل رد الفعل بصابرة دقيقاة جاداً   ل استخدم حة ة املةور 

http://vimeo.com/34608188) 

 

 

 م6002ل ميبا  ب ملاايال للفنا  مار بل لماة ل  " تدند السم" لبحات جدارية بعنبا  (  36) شكل رق  

 (http://vimeo.com/34608188: عن )

 

 :أنواع اجلداريات 
   ناان التصاابية اياادارف ماان أنااةع الفاان ذات األ ااة املهاا  يف تفاعاال ايماااهم معهااا وتعايشااها  

ولااتلي ياا تي تباجااد هااتا الفاان يف األمااا ن اثاكااة يف داتاال املنشااآت املعماريااة      ل بشااكل م اشااة 

 .ب اباعها و يف األما ن العامة لت دية دورها ال قايف يف اجملتمو 

http://vimeo.com/34608188
http://vimeo.com/34608188
http://1.bp.blogspot.com/-K7Suo2bqKIg/Tuc_Mm1S6WI/AAAAAAAAAes/PPpn18qalMU/s1600/Untitled.jpg
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  ليته املمي ة يف التكابين مان تاالل ط يعاة ارت اطاه بالعماارة      تاك التصبية ايدارف ويستمد 

حياات أاااه ياادتل يف اهايااة األمااة إلاامن مكباااات ا يكاال ال نااا ي املعمااارف ل نتضاايف ماان تااالل           

اس اااءات التصااميمية للفااةاث املتم اال يف تكبيناتااه ومبإلاابعاته املصااممة علااى أساا ح جاادرا  تلااي        

 ( 622: 6033ل نب ف. )العمارة أبعاد تةت ط بالقيمة الفةاشية اسقيقية لتلي العمارة

ث اثااا، ب رإلااية تلااي العمااارة يتاايح للمشاااهد التنقاال باا  أرجا هااا يف حالااة         مااا أ  الفااةا 

نااال ياات   درا  املشاااهد للجداريااة  ت ماان تااالل  ل مشاااهدته للتصااميمات الاا  علااى جاادرااها املمتاادة  

 .يف أرجاء املكا   عليةحة ته الف

باتتيااار منهااا مشااكالت تتعلااد   ةوقااد تباجااه املصاام  بعااض املشااكالت أ ناااء تنفياات ايدارياا  

العناكاااة الشاااكلية املعاااربة عااان املبإلااابعات الااا  تناساااق املكاااا  ل واملصااام  يصااابث مفةداتاااه أف     

ل وحتقد املعنى امل لابب مناه يف اللبحاة ايدارياة ويت  اد      هيشكلها على النيب التف يتباند مو هدن

 .  املعنى بصبرة أ رب با تمال تبكيف املفةدات داتل النظام أف بصياشة النظام التصميمي

أ  تصمي  اللبحة ايدارية يةت ط ارت اطًا و يقًا بالب يفة النبعية للجس  ( 6033ل نب ف)تةا 

املعمااارف الااتف يلتصااد بااه ل وبصااةف النظااة عاان املبإلاابعات الاا  تتناو ااا ايداريااة سااباء  اااان         

ببيااة عقا ديااة أو اجتماعيااة أو أشااكاًت جمااةدة نااع  مااا ينااتج ماان أبعاااد حسااية ونكةيااة ذات أبعاااد تة   

تنميااة  عةيضااة ل نااالفنب  التشااكيلية بصاافة عامااة وايااداريات بصاافة تاكااة تلعااق دورًا نعاااًت يف          

 .لألنةاد واجملتموال قايف  املستباورنو التا قة ايمالية 

 

 :ميكن تصنيف ايداريه من حيت املكا     و

 .جداريات داتلية : أوًت 

 .جداريات تارجية :  اايًا 

 

 

 

 

  تواجدها ألماكن وفقًا الجداريات تصنيف
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 تصنيف ايداريات ونقا ألما ن تباجدها(  3) شكل رق  

 : Inside Muralاجلداريات الداخلية : أوالً 

حتقاد عضابية   وب اهاا تلاي اياداريات الا  تنفات داتال امل ناى املعماارف         ( 6002لقد  )تعةنها 

وميكن أ  تنفات علاى   ل شمها وية عليممستشفى أو مؤسسة تل من ل أو نند :  ا   للمكا  أيًا

 .األسقف أو ايدرا  أو األرإليات 

( 6033ل نااب ف)الداتليااة تلخصاها  اااًل مان    ةهناا  شاةول جيااق مةاعاتهاا يف تنفياات ايداريا    و    

 : نيما يلي (6002لقد )و

 .التف ستنفت نيه  مةاعاة النسق والتناسق ب  حج  ايدارية واملكا  -1

أو حتاان  أساافلدراسااة العناكااة املة يااة وعالقتهااا بنساا ة املكااا  ومكااا  رؤيتهااا ماان أعلااى أو   -2

 .مستبا النظة 

                                                           
  (  من  عداد ال اح ة). 

 

  داخلية جداريـــــات        

 

  خارجية جداريـــــات        

  المنازل داخل جداريات

 والهيئات القاعات جداريات

  الحكومية

  المؤسسات جداريات

 – الثقافية)  المتنوعة

 ( الترفيهية – عليميةالت

  المنازل واجهات جداريات

 الكباري حوائط جداريات

 واألسوار
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مان حيات ابعيتهاا أو مان حيات ألبااهاا الا  جياق أ          ل ارت ال اثامة املستخدمة مو املكا   -3

 .تتناسق مو ألبا  عناكة املكا  

مةاعاة حج  اسإلاءة سباء  اان ط يعية تتخلل املكا  تتية  ب واياا معيناة حساق حة اة      -4

 ارب  أشلاق األحياا  تساتخدم بشاكل     أأو كناعية وهي يف ل الشمد و اجتاهاتها أ ناء النهار 

 .وأوسو 

 :الداتلية     ةوميكن تصنيف مباقو وإلو اللبحات ايداري

 :جداريات داتل املنا ل  -1

حياات ميياال الكاا م ماان ل حجةاتهااا املتعااددة ملنفااتة داتاال املنااا ل بقاعاتهااا واهااي ايااداريات 

 مااا يف  النااال للتعاا م عاان نااةديته   نيقبمااب  بتكليااف ننااا  لةساا  لبحااة جداريااة داتاال املناا ل 

ًا أ  ل وميكان أ  تكاب  ايدارياة يف مسااحات حماددة يف ايادار ولايد شاةط         (31)كبرة رق  

ميكان أ  تكاب  يف شاةف ال عاام واسماماات وشاةف املعيشاة ل         ماا و . ربلئ  ل حي  ايدار

وذلااي ألاهااا تشااجو " عااامل تيااالي" ويف شااةف ااابم األطفااالل وميكاان أ  تتياابل شةنااة ال فاال يف   

 .ال فل على اللعق التخيلي

 

  حدا  وايا جدرا  املن ل و ال  تنفت بها التصبية ايدارف( 31) كبرة رق  

 املن لي ب سلبب حديت ومعاكة للديكبر

 http://www.t555t.com: عن 

http://www.t555t.com/
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 م6001لأملاايال "yabu pushelberg" جدارية داتلية يف احدا الفناد  للفنا  يابب ببشيل مج  ( 32)كبرة رق  

 (http://cabbagerose.tumblr.com: عن ) 
 

وهاي ع اارة عان رسابمات م  بعاة بتقنياات       ةل مؤتةًا أسلبب امللصاقات ايداريا   ما و  هة   

ل  ماا  بب السا ح ايدارياة وعادم اساتبا ها    عالية الدقة ت  ان علاى اساا ط بلاةاء م االي ستفااء عيا       

ميكاان لاابر  اياادرا  أ  ياابنة عاا ًت اساا يًا إلااد اسااةارة ل نضاااًل عاان قدرتااه علااى  جياااد تاا  مات       

 .( 38)    ما يف كبرة رق الةاحة واتسرتتاء واألااقة املمي ة 
 

 

  حدا اسبا ط املنفتة ب سلبب ور  ايدرا  امل  بعة( 38) كبرة رق  

 http://superiorplatform.com/art-for-home/paints/art: عن 
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 : جداريات القاعات وا يهات اسكبمية  -2

جداريات القاعات وا يهات اسكبمية يكب   اا طاابو رمساي حيات تباد أ  تؤ اد هبياة         

ومن أبة  األم لة ايداريات املبجابدة  ل املكا  لتعكد رسالة  جيابية يمهبر املشاهدين وطابو 

بامل ارات الدولية باململكة العةبية السعبدية وال  تعد واجهة حضاارية تساتق ق السايا  والا وار     

نضاااًل    مااا تقدمااة   ل حياات تعااةف ايمهاابر    الفاان التشااكيلي     ل ماان خمتلااف دول العااامل   

 .ة من و يفة مجالية للمكا  ايداري

 :من أم لة ايداريات الداتلية املبجبدة بامل ارات الدولية 

وال  افتت داتل كالة م اار امللاي نهاد باالظهةا       ( 32)كبرة رق   جدارية للفنا  بكة شيخب  -1

الاا  تةماا  لعنصااة البرقااة  شااكل عااام مسااتلهمًا الفنااا  ذلااي ماان ال تةنااة   و( م3620)مساااحتها 

وقد استخدم لتلي تاماات ال الطاات اسمسنتياة وو اف ذلاي بتقنياة       ل جتةيدف ب سلبب اسسالمية

 ماا واساتخدم الفناا  تاماة النياال الاتف أحاطتاه ايدارياة مان األسافل           ل النين ال ار  واللائ

 (3995لأ هة.) ويف منتصفها ليفصل بتلي ب  اثامت  وليرب  بتلي القيمة ايمالية للجدارية 

 

 
 

 م ار امللي نهد الدولي بالظهةا ل جدارية للفنا  بكة شيخب  ( 32 -أ ) رق   كبرة 

 612: 3995لأ هة : عن 
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 السابقة تفاكيل من ايدارية(   32 –ب )كبرة 

مساااحة ل ( 32)كاابرة رقاا   جداريااة داتليااة للفنااا  إلااياء عاا اوف ر ااار امللااي ع ااد الع ياا  جباادة   -2

املتم لاة   اسساالمي وقد استهل  الفنا  مبإلبع ايدارياة مان وحادات الارتاث     ل (م x 6 5) ايدارية 

متنبعة ومتداتلة تبحي باسة ة واسيبية داتل   يقاعاتيف اثط العةبي ب سلبب ديناميكي و 

عت ارهاا مان اثاماات    اساتخدم الفناا  لتنفيات العمال ق او مان الفسيفسااء امللبااة ب        اول العمل الفين

 (3995ل أ هة .) رجية رةور ال من بة والقبة و حتملها للعبامل اثاال  ربتا  بالصال

 
 

 
 

 م ار امللي ع د الع ي  جبدةل جدارية للفنا  إلياء ع اوف  ( 32 –أ ) كبرة 

 603: 3995لأ هة : عن 
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 السابقةتفاكيل من ايدارية (  32 –ب ) كبرة 

 

 :(مية والرتنيهيةعليال قانية و الت) جداريات املؤسسات املتنبعة  -3

مية والرتنيهياة يكاب   اا طاابو تاا، بكال       عليجداريات املؤسسات املتنبعة  ال قانية الت 

ومان أباة    ل مكا  على حدا لتعكد رساالة  جيابياة يمهابر املشااهدين عان املؤسساة ودورهاا        

كابرة رقا     األم لة جدارية للفنا  سعيد العالوف املبجبدة رة   مشةوع مكة لإلاشااء والاتعمم  

(35 . ) 

كاابر ل ( م  x168 32) والاا  تعااد ماان أ اارب ايااداريات الاا  افااتها الفنااا  حياات ت لااغ مساااحتها 

 نيها العمارة التقليدياة ركاة املكةماة واساتله  باتلي املفاةدات التشاكيلية املتم لاة يف الةوشاا           

 .لي ات ةي ألبا و استخدم الفنا  يف تصبية ايدارية ل واألبباب التقليدية
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 املكةمة والتعمم ركة لإلاشاءمة   مكة ل جداريات الفنا  سعيد العالوف (  35 -أ ) رق   كبرة

 كبرة م تبذة من الفنا : عن 

 

 
 

 السابقةتفاكيل من ايدارية (   35 -ب ) كبرة رق  

جدارياة  من أبة  ايداريات داتال املؤسساات املتنبعاة والا  افاتها الفناا  ساعيد العاالوف         و 

افاااتها الفناااا  بااا لبا   ل (م  x1 2) رسااااحة ل هاااا 3262داتااال شاااة ة أرامكاااب الساااعبدية لعاااام  

حيات تاةج  الفناا  منهاا ذ ةياات مان       ل  ةيلي املةسبمة على ق و متصلة مان الصااج اسديادف    األ

 .املاإلي من تالل املساحات اللباية املت اينة وال  تبحي    اثضةة وال  يعة

أ  للفنااا  سااعيد قاادرة علااى   " عاان أعمااال الفنااا  سااعيد العااالوف    ( سجااةفساالما  ا)يقاابل  

املبا مة ب  املاإلاي واساإلاة نهاي هاجساه الادا   وأسالببه يف التشاكيل نالناا ة    أعمالاه يشاعة           

للبهلة األو  ب اها عصةية ورساحات لباية متجاورة نيها من ال ةاء اللاباي الشايء الكا م ويف افاد     

ديد من الصبر والةمب  الرتا ية والشاع ية ناا ةمباي اللاباي قاد و اعاه الفناا  ب ةيقاة        البقن حتبف الع

 (مقال م تتو من الفنا  افسه )  ."تصميمية مدروسة بعحكام 
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 ها3262ل شة ة أرامكب السعبدية ل جدارية للفنا  سعيد العالوف (  39)رق   كبرة

 كبرة م تبذة من الفنا : عن 

 :Outside Muralجداريات خارجية : ثانيا

أو أحاد   هوهي ايداريات ال  تنفت يف األما ن اثارجية املفتبحة نتشلل جدار املكا   لا 

ولتلي نع  ط يعاة املكاا  الا  تبجاد باه      ل أو اسبا ط اثارجية للم ااي ل ايدارا   سباء الشباع 

اثامااة و مساااحة اللبحااة ايداريااة وط يعااة    ايداريااة اثارجيااة تت لااق شااةوطًا تااتال   مااو ط يعااة     

 .اسإلاءة املسل ة 

بة  الشاةول الا  جياق مةاعاهاا يف     أأ  من ( 6002ل قد  )و ( 6033لنب ف) تت ة  اًل من   

 :تنفيت ايدارية اثارجية مايلي

مةاعاة ط يعة اسإلاءة وهي يف األشلق تكاب  معتمادة علاى إلابء الشامد اهاارًال نين لاي         - 3

اهااارًال ومةاعاااة الضاابء الصااناعي ء هااا و وايااا سااقبل الضاابمة وقمةاعاااة الضاابء الساااقط 

 . لياًل و يفية تب يعه على اللبحة ايدارية

 .  مية اسإلاءةذلي مو   ارت المةاعاة القيمة اللباية يف اللبحة ايدارية و  – 6

اثامة ال  سبف تنفت بها اللبحة نيت تتيمال عبامال التعةياة ايبياة لاتلي يساتل م  اا         - 1

 .ابع من الصالبة اثاكة وقن التيمل وال  ات ألطبل وقن ممكن

مةاعاااة اسااق املكااا  ومسااتبا ارتفاعااه بالنساا ة للمبقااو املعمااارف ل ومكااا  رؤيااة العماال    - 2

 .أم حتن مستبا النظة ةالفين  يف مستبا النظ

 . وحجمها ايدارية ومضمب ل  املكا  ط يعة مو املستخدمة التقنية تتالءم أ  - 8

 .مةاعاة ابع ايمهبر املرتدد على املكا  ومدا  قانته يف تةمجة ونه  مضمب  ايدارية - 2

 :اثارجية     ةوميكن تصنيف مباقو وإلو اللبحات ايداري  ما

 :املنا ل جداريات واجهات  -1
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علااى واجهااات املنااا ل وامل ااااي والاا  تنفاات للب يفااة ايماليااة ولفاان  ةنفااتوهااي ايااداريات امل 

م 6002لعام "   the bogsidال بجسيد " للفنا  ( السالم ) ومن أم لة ذلي جدارية ل ات اة ايمهبر ا

حيت يصبر بها الفنا  السالم الاتف رب ال يف الناال الاتين يعيشاب  معاًا يف       ل رن قة ديةف األيةلندية 

 ديااةف األيةلنديااة عاان طةيااد تعاا مو باسمامااة ال يضاااء وتةاب هااا مااو ا ااات ال لاابل خب اابل ااساايابية     

 .( 60)كبرة رق  

 

 مthe bogsid   "6002ال بجسيد " جدارية السالم للفنا  ( 60)رق   كبرة

 http://art-of-reconciliation.com/downloads/presse :عن 

 ااتشاة يف اياداريات املعاكاةة ماا يعاةف باالرتوم لبف       " أاه (  653: 6033لنب ف) ما وتت ة 

Trompe I'oeil         عاد ال الات يف العمال    رعناى اثاداع ال صاةف ذلاي ألااه  ادث  يهاماًا شاديدًا بال 

ا األسالبب وتقاان  التصابيةفل ولقاد افاتت العديااد مان اياداريات الداتلياة واثارجيااة الضاخمة بهات        

 ."رواجًا   مًا 

الفةاساية والا  قاام بهاا نةياد مان       " canes اا   " ذلي ايداريات املبجابدة يف مديناة    أم لةمن 

 .تتضمن جداريات تبه  بال عد ال الت "  7e sensاسد السابو " الفناا  يدعى 
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 (63)كبرة رق  

 م6002ل نةاسال "7e sensاسد السابو " ت نةيد يجممبعة من ايداريات املنفتة على واجهات املنا ل من تنف

 http://www.7e-sens.fr/en/galerie/trompe-loeil: عن 

 :جداريات حبا ط الك ارف وأسبار امل ااي  -

   ايداريات ال  تنفت على حبا ط الك ارف واألسبار يكب   ا طابو ممي  من حيت  رت اال     

ايدارية بسبر امل نى من داتله وتارجه وأيضًا حابا ط الك اارف وأهمياة مال ماة ايدارياة باملسااحة       

 ( 66)كبرة رق   تشللها يف مقدمة واهاية الكببةف ال 
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 ركة املكةمة"  اطةيد ا د" جدارية منفتة بكربف (  66 -أ )  رق   كبرة

 تصبية ال اح ة: عن 

 

 

 السابقة تفاكيل من ايدارية(  66 - ب)  رق   كبرة

 تصبية ال اح ة: عن

 مااا وتفتخااة من قااة مكااة املكةمااة بتنفيااتها أل اارب جداريااة  ابتااة باململكااة العةبيااة           

ننااة من التشكيليب  حتان  ننا  و 300رشار ة وذلي ل العدل م بسبر حديقة 6030السعبدية لعام 

كاابر نيهاا التشاكيلي  املعااامل التارخيياة واأل ةيااة واسضاارية ال ااار ة     " مكاة تاااري  ومعاامل   "عنابا   

أيضًا عرب بعض الفناا  يف رسبماته  عن بعض املظاهة ال  ين اتها اجملتماو م ال    ل ركة املكةمة 

 .يدرا  يف األما ن العامة وال  تتضمن الع ارات املسيهة الكتابات العشبا ية على ال التدت  

ويف جااق  تة عرب بعض الفناا  عن مكااة مكة املكةماة وتصابيةه  الكع اة املشاةنة      

 . (61)كبرة رق   وحجاج بين اهلل اسةام
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 مكة بسبر حديقة العدل جااق من جدارية( 61 -أ )  رق   كبرة

 تصبية ال اح ة: عن 

 

 السابقة تة من ايدارية جااق (    61 -ب )   رق   كبرة

 تصبية ال اح ة: عن 

 

 جااق  تةمن  السابقةايدارية ( 61 -جا )رق   كبرة

 تصبية ال اح ة: عن 
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وقد احتلن ايداريات الةقمية النصيق الك م يف تباجدها على أسبار امل اااي والشابارع العاماة     

و تب ياف البساا ط الةقمياة بهاا مماا يساه  يف        استاةاج ية ايابدة يف  وذلي ملا تتمي  به من تقنيات عال

  .جتب اات او ايمهبر للةسالة امل لببة نضاًل عما حتققة من و ا ف مجالية داتل املكا 

أ  الصابرة الةقمياة ايدارياة املساتخدمة علاى السا ب        (  29: 6036ل حس )ويف ذلي تت ة  

شناااء ال صااةف وذلااي مان حياات تلااد التناابع ال صااةف للمتلقااي ماان  اياا ياة تسااه  يف  يااادة اس ااةاء وات 

 .وات البحدة يف الفةاث الداتلي ولشد اتتالل حتقيد ا

 : ايداريات الةقمية  ا ممي ات عديدة منها و

   التقنيات اسدي ة من ال  اعة الةقمية للجداريات تسامح بعمكااياة عةإلاها بكاناة أرجااء       .1

 . ال الد وتناقلها  ذا استل م األمة ذلي يف أما ن خمتلفة

 . شال يتها شم مةت  ة ركا  حمدد  .2

 . من الت  مات املختلفة املناسق منهار املختلفة بشكل م اشة واتتتيا رؤية ت  مات اثامات  .3

 . ميكن دمج   م من العناكة يف مبإلبع واحد يف  اشا ية من قية للعناكة   .4

 . يسمح بتعدد املستبيات يف اللبحة ايدارية الةقمية الباحدة  .5

ة عليااميكاان عماال تعاادد مسااتبيات وأجاا اء متية ااة واتسااتفادة ماان الضاابء واسة ااة الف         .6

 . وأيضًا الفيديب  رت أ ناء عةإلها

ايماليااة والب يفيااة   الفكااةة  تمااالس ااتول يف التنفياات وتع ااي البقاان تقلاال ماان اجملهاابد امل  .7

 ( 6036ل  حس . ) للجدارية

 London Bridgeحادا شابارع لناد      اشاهد ذلي يف ايداريات الةقمية املمتادة علاى   و 

 .من تالل استخدم اللبحات الفنية ومن    ط اعتها على هيهة جداريات رقمية 
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 سبار يف مدينة لند األ حدا ايداريات الةقمية املمتدة على  حدا ( 62) رق   كبرة

 تصبية ال اح ة: عن 
 

 

 جدارية أتةا على  حدا األسبار يف مدينة لند ( 68)رق   كبرة

 تصبية ال اح ة: عن

واظاااةًا لتعااادد ( الداتلياااة منهاااا واثارجياااة ) ومااان تاااالل عاااةه ال اح اااة ألااااباع اياااداريات  

نع  مكا  تنفيت العمل ايدارف يةت ط بعدد مان العبامال جياق    ل األما ن ال  تبإلو بها ايدارية 

 : وال  اعةإلها نيما يلي ل  اتعت اروإلعها يف 

 

 : اجلدارية موضع اختيار على تؤثر التي العوامل
 ايادارف  العمال  تنفيات  أماا ن  اتتياار  عناد  اتعت اار  يف وإلاعها  جياق  عبامل بعدة ايدارية تت  ة

 : ايدارية تنفيت يف املؤ ةة العبامل تلي بة أ منو لأهميته العمل يفقد ت حتى
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 :ال يهة  -1

 ساباء  ايدارف الفين بالعمل حتيط ال  والعبامل املناتية الظةوف  ل هب هنا بال يهة يقصد

 ب اباعهاا  كاناعية  عبامال  او ورطبباة  وأم اار  رياا   مان  املناتياة   االظةوف  ط يعية عبامل  اان

 . ايدارف العمل يف تؤ ة بدورها وال ل  ب اباعها الصناعية  اسإلاءة

 :التالي    بايدارية حتيط ال  ال يهية العبامل( 6002ل  قد )  تقس   ما

 :املناخ  -أ

بساا بحه الداتليااة واثارجيااة  ل املااؤ ةة علااى العماال الفااين اياادارف يعتاارب املناااخ ماان العباماال  

نهنااا  عباماال مناتيااة ماان  ل ومالمسااة وألبااااه ماان حياات قابليتااه للتعااايا وال قاااء يف ذلااي املناااخ   

وحتااد ماان جناحااه واسااتمةارو  ذا مل ياات    ل تضااة بالعماال اياادارف علااى املاادا ال بياال     أ اها  شاا

ل وهتو العباما ل م تارجيةأكا  التنفيت ايدارية داتلية  اان وإلعها يف اتعت ار عند اتتيار م

حياات ياات  تنفياات ايداريااة خبامااة تتيماال تلااي      ل اسااةارة والةطببااة األم ااار ووتتم اال يف الةيااا   

 .العبامل 

وتةا ال اح ة ا  املناخ من العبامل ال  تؤ ة على العمل الفين ايدارف اثارجي بشكل قابف  

 اررية الداتلية نتت  ة باملناخ الداتلي من حيت اسةارة والةطببة بكانة عباملة اما ايد

أااه ميكان للفناا  أ  يتللاق علاى تلاي العبامال املناتياة  ذا اتتاار          ( 6002ل قاد   )  ما تقابل 

اياادار الااتف ستبإلااو نيااه ايداريااة بعياادًا عاان تلااي التاا  مات امل اشااةة هااتا  ذا  اااان جداريااة     

معايتااه تقنيااًا نيجااق جتهياا  اياادار جياادًا وع لااه و  ريااة تارجيااة  ذا  اااان ايدا أمااال داتليااة 

 .ليتيمل على املدا ال بيل هتو العبامل املناتية 

 :الضبء  -ب

اه يعترب الضبء من املقبمات املهمة ال  ت ةف التصبية ايادارف  أتشم الدراسات اسدي ة     

 .وتظهة قيمة اللباية ايمالية ل املعاكة 

 ماا ا  الضاابء ماان العباماال الا  تااؤ ة علااى العماال اياادارف اثاارجي  ااا  أم الااداتلي نقااد تااتلم    

 ألبا  اللبحة وذلي من تا م الضبء املسلط عليها بشكل م اشة وقبف 
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و إلاااءة كااناعية ومصاادرها  ل  إلاااءة ط يعيااة والاا  مصاادرها الشاامد  :    الضاابءوتنقساا  مصااادر  

 .املصابيح الكهةبا ية 

 :اسإلاءة ال  يعية    ابع  : مصادر اسإلاءة    ( 6005ل عبه )يقس  

 . إلاءة م اشةة أف من الشمد م اشةة  -1

 .أو اسبا ط  األسقف إلاءة منعكسة من السماء عن طةيد عبا د يف  -2

 :من أبة  طة  اسإلاءة ال  يعية

 :اسإلاءة اياا ية  -1

بباساا ة نتيااات متصاالة ميكاان وإلااعها علااى    ويقصااد بهااا النباناات املختلفااة األشااكال واألحجااام أو    

 .مستبا الةؤية 

 :بة  ممي ات اسإلاءة اياا ية  للجدارية أمن ( 6005ل عبه )يت ة 

مال مااًا للجداريااة الداتليااة علااى اياادرا  أو يف وسااط اسجااةة علااى  اويااة       ًاأاهااا تع ااي إلاابء  -1

 .(62) ما يف كبرة رق  مناس ة ملصدر الضبء 

 .ايداريات الداتلية  بةا  الربيد ال ي  يف  -2

 

 

  إلاءة ط يعية م اشةة( 62)كبرة رق  

 (http://www.pil-uk.com :عن )
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 :طة  اسإلاءة الصناعية 

  :على تقسي  اسإلاءة الصناعية   ( 6005 لعبه)و ( 6000ل ع د الع ي  )يتفد  اًل من 

 : إلاءة م اشةة  -1

مان عيبباه   .  إلااءته  م اشةة على سا ح العمال املاةاد    " املص ا  " حيت يسلط الضبء الصناعي 

 .(62) ما يف كبرة رق  وبةيقًا على س ح العمل  أاه يس ق  الًت

 

 

  إلاءة كناعية م اشةة( 62) كبرة رق  

 (http://www.pil-uk.com/?p=64: عن )
 

 
 

 تعتمد يف  إلاءتها على اسإلاءة امل اشةة حدا ايداريات ال  ( 65)كبرة رق  

 329: 6002لقد  : عن
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 الصناعية امل اشةة لإلإلاءةأم لة املصابيح املستخدمة (  6) رق  شكل 

 /http://www.pegasuslighting.com :عن 

 : إلاءة ش ة م اشةة  -2

   أسفل والنس ة ال اقياة ألعلاى وتساتخدم    %  50 – 20بنس ة من ونيها يتجة الفيض الضب ي  

 .هتو ال ةيقة للتللق على املظاهة املعي ة للضبء امل اشة 

 : إلاءة منتشةة  -3

   أسافل وال ااقي   %  20 -20تعتمد هتو اسإلاءة على أجتاة اصاف الفايض الضاب ي بنسا ة      

وتن  ااد علااى املصااابيح الاا  تعكااد معظاا   إلاااءتها علااى الساا ح      اتجتاهااات   أعلااى ويف مجيااو  

 .ومن ممي ات هتو النبع من اسإلاءة ااعدام الظالل اسادة ل األنقي والسقف وعلى اسبا ط

 
 

 من أم لة املصابيح املستخدمة لإلإلاءة الصناعية املنتشةة(  69) كبرة رق  

 /http://www.pegasuslighting.com: عن 

http://www.pegasuslighting.com/
http://www.pegasuslighting.com/
http://www.pegasuslighting.com/
http://www.pegasuslighting.com/picture-light-halogen-shade.html
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 :منتشةة  ه إلاءة ش  -4

بباساا ة منعكسااات   الكلااي للفاايض الضااب ي    أعلااى    اتجتاااوحياات تعتمااد علااى     

الظااالل اسااادة وقلااة   واتتفاااءتتمياا  هااتو ال ةيقااة بااالتب يو اييااد لإلإلاااءة   ول مظلمااة مقلببااة

 .(  10)كبرة  الربيد وااعدام البهج الصادر من املص ا 
 

. 

 نتشةةه املحدا أاباع اسإلاءة ش  ( 10)كبرة رق  

 http://www.yatzer.com/article.php :عن 
 

  

لا  تكاب  خمفياة داتال     ا اشةة تلي املصاابيح  املاه من اسإلاءة شم  ( 6030العايدل )  ما وتت ة 

اسإلاااءة حتقيقااًا للةاحااة ال صااةية وأ  ةهااا  بااةا ًا لأللاابا  علااى      وهااي ماان أ  ااة أاااباع   ل األسااقف

 .ايدارية و للخامات ويميو العناكة 

 

 

  اشةةاملأم لة من اسإلاءة الصناعية شم ( 13)كبرة رق  

 380: 6002لقد  : عن 

http://www.yatzer.com/article.php
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 :لجدارية إبراز القيمة الجمالية ل دور الضوء في

ااه  أ ماا  ل تعترب اسإلاءة عنصةًا هامًا من العناكة املهمة واسيبياة سباةا  اللبحاة ايدارياة     

والا  يساتع  بهاا الفناا  يف حتقياد      ل يعد للة تشكيلية تضاف    ايبااق األتةا يف العمل الفاين  

بين نالضابء يعاد للاة  اا عناكاةها الا  اسات يو مان تاالل ال ةيقاة الا  اساتخدمها لتكا             ل أهدانه

 :6030ل الصاااحل. )العديااد ماان ايماال التشااكيلية الضااب ية الاا  تاارب  معنااى وحتقااد جبااااق دراميااة   

639) 

 

 :(383: 6002لقد  )تقبل 

يعتاارب الضاابء مهمااًا جاادًا سبااةا  العماال اياادارف ماان حياات العالقااات املةت  ااة يف جمااال         "  

ويف ل والااتف ت يتيقااد  ت ماان تااالل الظااالل الباقعااة واملنعكسااة  علااى العماال    ل التجسااي  للعناكااة 

هاا مان  االل مان السا ح      مة وقها من تالل ما يساقط  مة وقجمال  بةا  املالمد املختلفة والت  يد 

املستبيات األتةا نيه أ  ة عمقاًا أو باةو ًا مماا ياؤ ة علاى اللاب  ذاتاه وعلاى قيمتاه  ذا ماا           و للياألك

ل أيضاًا يلعاق الضابء دورًا مهماًا يف الاةبط با  ايدارياة و ماا يط بهاا         ل أإليف  ليها أو حاتف منهاا   

وال يهاة   ماا ياةبط الضابء با  لاب  ايدارياة       ل حيت يؤ د الضبء اسج  بالنس ة لليجبم األتاةا  

 ".اللباية املصاح ة  تو ايدارية 

 :اثاااماااة  -2
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   اثامة هي البسيط اثا، لتجسيد الفكة وحتبيلها من جماةد تصابر يف ذهان الفناا       

ولكااي حتقااد اثامااة  ل عماال نااين متكاماال  ماال باا  طياتااه تااربات و قانااات وعااادات وتقاليااد     

والا  قاد تاؤ ة علاى     ل الظةوف اكي ة بكل عباملاها  و ا فها املتعددة ت بد من تبانقها مو مجيو 

 .اثامة 

ل ق ل استخدامها يف العمل ايادارف  إلةورة دراسة ط يعة اثامة( 6006ل ع و  ) تا يةا  

ناثاماات ال  يعياة أو الصاناعية ساباء  ااان ساا لة أم كال ة        ل ودراساة تصا صاها و مكااياتهاا    

ارجيااة  ااتا تبااد ماان معةنااة ودراسااة العالقااة ماااب  اثامااة     تتاا  ة بالعباماال املناتيااة الداتليااة واث  

نهنااا  بيهااات شااديدة اسااةارة وبيهاات ساااحلية رط ااة ومجيعهااا  ااا عباماال تااؤ ة  ل واملاؤ ةات املناتيااة 

ل ناألتشاااب ال  يعيااة علااى ساا يل امل ااال  ذا اسااتخدمن  خامااة يف جداريااة تارجيااةل علااى اثامااة

  يان باترة الكتاا   ا  دهنهاا      ل استخدم ال يان يف طال هاا   نقد تصاب بالتشقد والتسبل  ذا ما 

نيساتخدم يف تل يتهاا   ل أما األحجار نتت  ة بالةطببة ل ببرايا شفاف لسد مسام الس ح اثشا 

ط قاااة رقيقاااة مااان ال ااا  املخلاااط باملااااء حتاااى ت تصااااب بالتشاااقد مااان اساااةارة أو الةطبباااة  ذا ماااا    

 .  جية استخدمن  خامة يف جدارية داتلية أو تار

تتاا  ة بعاادة عباماال مهمااة   الداتليااة واثارجيااة  ماان تااالل ماتقاادم يتضااح أ  اللبحااة ايداريااة 

ل مكاا  تنفيات ايدارياة حتاى تتصااب باالتلف وتفقاد قيمتهاا ايمالياه           اتتياار جياق مةاعاتهاا عناد    

ل (اليااة ايمل الدينيااة ل النفعيااة  ل اتجتماعيااة: )  للفاان اياادارف عاادة و ااا ف مهمااة منهااا  وأ  مااا

 :ونيما يلي عةه لتلي 

 :وظائف الفن اجلداري 
 :نيما يلي  ةأبة  و ا ف ايداري(  3998ل  الةباعي)و (  3995لأ هة ) يت ة  اًل من 

 :و يفة اجتماعية  -1

. ن نياه  هاشا أحيت تعكاد الةسابم ايدارياه بشاكل واإلاح حيااة اساساا  أو العصاة الاتف                

ايداريااه هااي  حاادا األشااكال الاا  عاارب بهااا اساسااا  عاان طقاابل  نفااي املاإلااي  اااان الةساابم 

حيت وجدت مناذج بها رسبم سيبااات أس برية باسإلاانة    مناا ة مان    . حياتهل وبعض قضاياو

نجااءت م ال   ل اسياة اليبمية  ق اف العنق وعصةول وبعض كبر اسيبااات املتقابلة واملتناا ةة 

عاادي   ااألنةاد أو ايماعاات ب سالبب تعا مف ماؤ ة       هتو النماذج لتيكي مبإلابعات الناال ال  
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ونعاااال تظهااة نيااه أساااليق حياااته  وتنقلااه  ل نهااب أداة اجتماعيااة للتفاااه  العاااملي نااالفن ت يعااةف   

 .حدودًا أو حباج  سياسية 

 

 :و يفة مجالية  -2

ماا أدر اه عقلاه    و وبصاة  علياه يعد الفن ايدارف تع مًا كاادرًا عان الفناا  لإلباااة عماا وقاو         

الةش اات ايمالياة واساد      شا اع نهي تساعد الفنا  على ل وما كبرته يداو حبل مظاهة ال  يعة

اكايط بالعدياد مان القاي  الفنياة         سااب ول الفين لدا اساسا  و اترتقاء بالتو  العام للمجتمو

به ايدارية من ت ابية   وايمالية وال  من شااها أ  تلم من ط يعة ايدار األك ل أيضًا ما تقبم

قا   على أسال املعاية الفنية ملباإلو الضعف واثلل املصاح ة لل ناء املعمارف وحتبيلها    قاي   

ننية عالية نهي وسيلة للتعةف على مستبا اسدرا  ايمالي للمجتمو والتا يد على أهمية األ اار  

 . والفن والعمارة يف جمتمعه

 

 :و يفة افعية  -3

أ  الفنب  منت أ  عةنهاا اساساا  وهاي تلعاق يف حياتاه دورًا علمياًا و يفياًا        ( 3995ل أ هة)يت ة 

هاا التجميلاي ا اام نهاي تقابم      ناألعمال ايدارية ال  ينفتها الفناا   إلاانة    دور  .   ف أداة مادية

حياات أ  األعمااال ايداريااة عااادة مااا تتمياا  بكاارب مساااحتها األمااة الااتف يساااعد علااى       ل افعااير باادو

 مااا تساااعد األعمااال ايداريااة يف اسااتباء    ل شااارها وشاالل أ اارب مساااحة ممكنااة ماان الفااةاث      اات

 . ايدرا  وس ب  السقبف

 

 :و يفة دينية -4

للفن ايدارف ومنت القدم دورًا واإلح يف تقةيق الدين    ذهن النال نع   تةنة املعابد ومجال 

  الفن ايدارف يشكل الن عة املساعدة أتكبينها هي تم م ال على تةمجة املهمة الدينية  ذ 

الع ادات وتلد األجباء املناس ة من تالل ت ي  دور  وأداءللمتع د من الناحية الةوحية على الصالة 

 تا تعد  اهةة روحية أساسية من  باهة اسياة اساسااية واسسالمية تاكة  ب  . الع ادة 

حيت    من و ا ف الفن قدميًا . سسالميااش ت واهضن يف تدمة الدين  اسسالميةالفنب  
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اقل و يضا  الك م من ال قانات ال  مةت بها ال شةيه نقد تعةف العامل من تالل ننب   وحدي ًا

من  قانة  ايداريات بكل ما حتمل من تةاث وعقا د ونلسفات على   م من اسضارات بدءًا

بكل ما  ملة من طمبحات اساسا  سا ن الكهبف وحتى  قانة  اسا  العصة اسديت 

 .نع  ايااق الديين قد أتت مي ل جاا ًا هامًا يف حتديد مبإلبع ايدارية  وعليهال تقدمية

لقد وإلعن ايداريات من أجل حياة اتاسا  مهما اتتلفن جباا ها  نقد أك ين  اهةة نلسفية 

وجاءت من لقة من حاجات وأنكار وأحاسيد وأهداف اجملتمعات وبها ميكن التعةف على 

وق ة الصخةة تم  األمبفمو أتية ولنا يف جداريات ايامو  واساسا عالقات اساسا  مو اسياة 

 . ليم ال على ذ

مما س د يتضح األدوار الب يفية ال  تقدمها ايدارية للمجتماو ونيماا يلاي تتنااول ال اح اة يف      

 . امل يت التالي أبة  تقنيات ووسا ط التشكيل يف الفن ايدارف 
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 املبحث الثاني
 ووسائط التشكيل يف الفن اجلداري تقنيات

 

 

 

 

 

 

 وسا ط وأبة  الفنا  أستخدمها ال  التقنيات أه  امل يت هتا يتناول

 : وال  منها  ايدارف التشكيل

 .النين ايدارف على اسجة واي   -

 .التصبية ايدارف بالفةيسكب  -

 .التصبية ايدارف بالتمرباء  -

 .التصبية ايدارف باملب اييي  -

 .التصبية ايدارف بال جاج املعشد  -

 .التصبية ايدارف بامليناء ال جاجية  -
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  :متهيد
ناالت بر املعاةيف   ل ينهج الفن املعاكة اآل  منهجًا نكةياًا ويتجاه  اب مبا  اة الت ابر العلماي      

منتجاات كاناعية وتاماات ووساا ط متنبعاة       مان  والصناعي اساكل يف العصة اسديت وما ااتج عناه  

وبالتقنياة الصاناعية   ل حتى أك ح الفن يت  ة منهجًا بالتفكم العلمي ل شمت يف  ل املفاهي  التقنية

نظهةت اجتاهات ننياة شامت مان املفااهي  التقليدياة الساا دة ومان العاةف الفاين ن كا ين للتقنياات            

والبسيط وال يت عنهما من تاالل املنتجاات الصاناعية     وأك ح استخدام اثامةل ش اًا يف الفن أيضًا

:  6005لساالمة  .)شيهًا بالغ األهمية وم مًا ننيًا  دد الةؤية يف اجتاو ربتلكه هاتو اثاماة وأبعادهاا    

331) 

   أاه اتيجة الت بر التكنبلابجي ا ا ال الاتف حادث     ( " 39:  6009لسالمة )ذلي  يؤ د ما       

 هااةت التجااارب املتنبعااة للفنااا  اسااديت مااو اثامااات و التقنيااات املسااتيد ة والاا  أوجااد بهااا قيمااًا    

 أساااليق ااتلي تنبعاان رؤيااة الفنااا  ماان تااالل كااياشة اثامااات حياات اجتااه ا     ل مجاليااة متنبعااة 

الفناااا  التشاااكيلية   مكااياااات    ياااادة  أدتتشاااكيلية جديااادة للجاااداريات  الرت ياااق وال نااااء  

رف والتقليادف  العناا  ل اقاتاه اسبداعياة مماا أ اة بادورة علاى الشاكل املتعاا          و طال  أنكارولتيقيد 

 .لألعمال النيتية

ب أسالب "ب اهاا  التقنيات والبسا ط التشكيلية  يف الفان ايادارف   ( 392: 6033ل نب ف)تعةف 

األداء وال ةيقة ال  يستخدم نيها املصم   ل من األدوات واثامات  بسيط تعا مف يسات يو مان    

 ". تال ا جتسيد وتةمجة مشاعةو وأحاسيسه لتيقيد مضمب  حمدد على الس ح املةاد تصميمه 

ق الفان  ت ة أشاهة أساالي  با ونيما يلي تت ة  ال اح ة    أه  التقنيات والبسا ط التشكيلية 

 ا   ل الت ة  للمبإلابعات الا  يتناو اا    نيت تتناول التعةيف باألسلبب املستخدم و من    لايدارف

 .اسديت عن البسا ط واثامات والتقنيات ال  أستخدامها الفنا  
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 :ساليق املستخدمة يف الفن ايدارف األونيما يلي أبة  

 :النين  ايدارف على اسجة و اي : أوًت

النيان ايادارف علاى اسجاة وايا         ب سالبب اللبحات ايدارياه  ( 82: 6005ل بة ات)يعةف       

 . رإليهعن األ األشكالالنين التف ترب  نيه  أاباعب اه مص لح ي لد على ابع من 

على اسجة من أقدم الفنب  ال  مارسها اساساا  نمنات بادء اثليقاة بادأ      ايداريات النيتية و

حيات  ل نان النيان  اساسا  ال دا ي يف تشكيل أدواته للدناع بها عن افسه ل وت ختلب أف حضارة من 

ااه وجاد عادد  ا م مان      أ( 80: 6005ل بة اات )يات ة  ل مة بعدة مةاحل ت عًا لفلسفة  ال حضاارة  

ع اارة عان ت ابل حمفابرة بصاخبر الكهابف و اتلي علاى بعاض          ل دة ايداريات يف  هبف متعد

 .الصخبر اسجةية جبنبب أسبا  رن قة النببة رصة

مان تاالل وكافة للمقاابة و املعاباد اكفابرة يف الصاخة م ال         ( 6002ل وه اة )ذلاي   أ د ما  

  .(16) كبرة رق   (سن ل  أبب) مع د 
 

 

 عهد  تناتب  – 35سةة األ –الدولة اسدي ة  –ايمف جة جدارية  تية من اس(  16) كبرة رق  

 (6005ل بة ات : عن )

 

http://www.fonon.net/showthread.php?t=9711
http://library.thinkquest.org/C0116484/arabic/simple/images/egypt11.jpg
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اياداريات  "أ  ( 6002ل وه اة )وعن املبإلبعات ال  ارت  ان بهاا اياداريات النيتياة يات ة      

 ًاالفان الق  اي اساتمة النيان مةت  ا      ويفل النيتية يف اسضارة الفةعباية ارت  ن بايباااق الدينياة   

أما يف اسضارة اسسالمية وما ت عها ل األعمدةتيجا  والذلي يف العمارة الق  ية من بايااق الديين و

جند اياداريات  ( اسيبااي -ايس  اآلدمي )من تعالي  بتيةي  استخدام أشكال اجملسمات اسية 

ت بالالاها ياة يف  النيتية قد اجتهن    اجتاو  تةيفل وذلي من تالل ال تارف ايدارياة والا  ربيا    

  ."استمةاريتهال وا سة البجبد الني  يف العمارة اسسالمية وخباكة عمارة املساجد

 أ  ااةوتعتاارب األحجااار أ  ااة أاااباع اثامااات كااالبه يف تنفياات اللبحااات ايداريااه حياات أاهااا 

( 29 :6005ل بة اات )يات ة   .األتاةا قادرة لل قااء مان اثاماات      وأ  اة مقاومه للعبامل ال  يعيه  

اسجة ايمف وحجة ايةااين والتف  ةيف تنفيت اللبحات ايداري استعماًت األحجار أاباعمن أشهة "

ل يف اسجاة هاي اسفةامل اشاة اللاا ة والنيان ال اار        ةاملساتخدم  ةالفنيا  واألسااليق  ةكاالب  أ  ةيعد 

ماا ليكاب  ت ابل    حت ي  على سا ح  يت  عن طةيد عمل  م لة النين ايدارف اللا ة ماأبسط أومن 

 . رس 

ل ايادار  تسابا سا بحها ب  مياال مان النياال  ا  تانع  ب حجاار كاالدة          أسا ح نقاد  ااان   

شاكال يف عماد مساتبا    وقاد يات   ان األ   ل  م خباط أمحاة  ه الةساب عليا ذا مت تسبية الس ح رمسن عن

 نيااه ةاللااا ة ةشااكال املنيبتااعلااى مسااتبا األوبااتلي يصاا ح مسااتبا الساا ح أ ةساا ح اللبحااة ايدارياا

مكباااات   بااةا    وب  يعااة اسااال نقااد  ااا  النيااات يقاابم بنياان الشااكل اللااا ة ب ةيقااه تااؤدا     

 .وحتديد معامله 

وقااد  ااا  يكتفااي يف هااتو العمليااة نفااة الساا ب  الداتليااة لألشااكال واقااا تفاكاايلها يف  

علااى وقااد  اد ماان عمااد اسفااة اللااا ة   ل للجهااد  بعااض األحيااا  مااو  بقاااء اثلفيااة علااى حا ااا تاابنماً   

الساا ب  يف ايااداريات الق  يااة واسسااالمية حياات  ااا  تنفياات تلااي ايااداريات وتاكااة ال تااارف      

ل بة ااات. )ةباااسفة العميااد علااى اياادرا  م اشااة ايصااية يف ال ااةا ين األول وال ااااي لساامةاء تاات   

6005 :80) 

علااى الت بيااو  وقدرتااه  تااهويسااتخدم معظاا  النياان اياادارف ال ااار  علااى اسجااة ايااما ملةوا             

مااا حجااة أ عليااهلتنفاات  ةولااتا  اااان ايااداريات الداتلياا ل بااالةش  ماان قلااة حتملااه للعباماال املختلفااة  



56 

 

ايةاايان نكااان تنفاات باه ايااداريات اثارجياة وب سالبب النياان اللاا ة وذلااي أل  اسجاة اياامف        

 (6002ل وه ة. )يست يو حتمل العبامل ال  يعية

وذلي لقدرته علاى حتمال العبامال    ل األاسق للجدريات اثارجيةة نعاه النين اللا  أسلبب أما

حياات تعكااد الظااالل الناجتااة ل مجااتً   ياادويه ماان الشاامد عليا  مااا أ  الضاابء الساااقط  ةاثارجيا 

لينااااتج تناااااش  يف ايداريااااة  عليااااهيتفاعاااال مااااو األجاااا اء األتااااةا الاااا  ت اااادو شااااا ةة   وهميااااًا بااااةو ًا

 (21 :6005ل بة ات .)للمشاهدة
 

 
 

 حفة على اسجة على  حدا جدرا  جامو السل ا  حسن بالقاهةة( 11)رق   كبرة

 http://www.freetalaba.com/board/t32868.html: عن 
 

 

ن لبحة قاعدة رب ال لبحة جدارية من النين على اسجة متبسط الربو  للفنا  أمحد ع ما  ج ء م( 12)كبرة رق  

  بةاهي  باشا

 (23 :6005ل بة ات: عن )

http://www.freetalaba.com/board/t32868.html
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 كابرة " Constantin Brancusiw   باساتاات  " الفناا     أعماال  ما االحي ذلي يف 

ل يف اسجاة الةملاي   لاى اسفاة اللاا ة   للمع اد ع  ةحجةيا  ةحيت اعتمد الفنا  يف تنفيتو ل بابا ( 18)رق  

مان ربا يال الارتاث األملاااي      ه  الفناا  أعمالا  هوقاد اساتل  ل مكةر الشكل على ال باباة مان  ال جاااق    

 ( 6005ل  بة ات ) . ( 18) كبرة رق   ال تارف األس بريةعابد ا ند ال  ت تة باألشكال ووم

 

  ConstantinBrancusiw من أعمال الفنا (  18)كبرة رق  

(ببابة الق لة)اس  العمل   

 ( 6005لبة ات  :عن)

 

 

لفنا   ةيستيا  بيرتف  استخدم نيها الفنا  تقنيات لجدارية ر نى ال ق ال ي ةف ببتية  يبا (  12)كبرة رق  

 ن    سكق الربوا ماسفة على اي  و

 (http://www.inside.iastate.edu:عن )

http://www.inside.iastate.edu/2005/0909/art.shtml
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على جدرا  جامعة  مرتًا 20أمتار وعةه 1ارتفاع( ور بالدفتج)  ن جدارف باألمسنن بعنبا  ( 12)كبرة رق  

 (CARVE)به نةقة  ننلس    قام

 (http://www.panet.com: عن )

وتااةا ال اح ااة أ  التقاادم العلمااي والصااناعي أدا    اتاحااة الفةكااة للفنااا  ليمااارل التجةيااق   

م شاااكل ايدارياااة النيتياااة    تلااا باثاماااات واألدوات األتاااةا و إلاااانتها للعمااال الفاااين مماااا أدا   

  تشااكيالت  حياات تةجاان كااياشات تشااكيلية خمتلفااة عاان املفهاابم التقلياادف وحتبلاان  ل اسدي ااة

 .ربتا  باسدا ة واملعاكةة جدارية 

 :  Fresco التصبية ايدارف بالفةيسكب:  اايًا 

أحد أشكال التصبية ايدارف ال  يت  مان تال اا   ": ب اه تعةف مبسبعة املعةنة  الفةسكب

نكلمة نةيسكب جااءت  . استخدام اي   مادة لتمليط أو جتصي  سقف أو جدرا  بشكل نين

وتساتعمل لإلشاارة    التصابية علاى     . والا  تعاين شاض أو طاةف    ( (affrescoمن الكلمة اسي الية 

 (http://www.marefa.org.com. )ايدرا  يف مساحات   مة 

 (Afresco)أ  أكاااال تساااامية التصاااابية بالفةيسااااكب(: 52: 3921ل محاااااد) مااااا ياااات ة 

عنادما يكاب  بياإلاه طا جاًا       التصابية يةسا  اساا ط    ألل ال اا ج م تبذة من الللة األي الية وتعاين  

 .ومن هنا جاءت التسمية ت عًا لألسلبب املت و يف التصبيةل ومل جيف

وقاد بقيان هاتو    بعد املايالد   300ق ل امليالد والعام  300وقد  هة هتا األسلبب نيما ب  العام 

حياات ( ال تااةيف)دايااة عصااة ال ااارو   التقنيااة مسااتخدمة حتااى اهايااة القااة  السااادل عشااة أف مااو ب    

 .ارت  ن ال تةنة بالتصبية مو نن العمارة 

http://www.panet.com/
http://www.marefa.org.com/


59 

 

أاااه وجااد هااتا األساالبب يف  اا م ماان األعمااال ايداريااة يف       ( 3956ل ع ااد اثااالد )ياات ة 

 .ويف مصة يف العصبر املسييية األو  ل اسضارات املختلفة يف العصبر البس ى 

مسااتبا لااه ماان الدقااة    أعلااىوماان تااالل قااةاءات ال اح ااة تحظاان أاااه ربياا  هااتا الناابع وبلااغ       

نلقااد سااجلن العديااد ماان أعمااال الفةيسااكب الاا  بقااي أ ةهااا      أوروباااوايمااال يف عصااة النهضااة يف  

واإلاايًا يف الفاان م اال جداريااة العشاااء األتاام ليبااااردو دانينشااي والعديااد ماان جااداريات الفاتيكااا         

 .و ي اليا 

األساال العلماي للتصابية ب سالبب الفةيساكب هاب احتااد        أ  ( " 6008ل اصايف ) ما يت ة 

الكةبب  التا يف ايب بهيدرو سيد الكالسايبم الاتا يف ماالل ايام ليكاب        شا   ااي أ سيد

 : قابلة للتوبا  يف املاءل وذلي وند املعادلة الكيميا ية اآلتية ةببااتالكالسيبم اللم 

Ca (oH)2 + Co Ca Co3 + H2o 

  هااتو التقنيااة تقاابم علااى وإلااو ألاابا  ما يااة مة  ااة أساسااًا ماان   أ"وتاات ة املبساابعة العةبيااة 

على طالء جدارف رطق هب تليط الةمل والكلد نتتكب  بعد جفااف هاتو    silicate السيليكات

 ".لتلاابينالعمليااة الكيميا يااة مااادة قاسااية  األمسناان تعلبهااا قشااةة شاافانة  اا  تاات  بعاادها عمليااة ا        

(http://www.arab-ency.com ) 

 

 م3295لبحة العشاء األتم للفنا   ليبااردو دانينشي عام ( 15)كبرة رق  

 استخدم نيها التصبية الفةيسكب اي 

 املبسبعة املعةنية الشاملة: عن 

http://www.marefa.org.com)) 

http://www.marefa.org.com)/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
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م استخدم نيها تقنية 3805 نيسة السيستاين ال  قام بها الفنا  مايكل أجنلب لعامسقف ( 19)كبرة رق  

 الفةيسكب

 (http://main.omandaily.om/node/1651 :عن )

وملا  ا  الفنا  يقبم بعملياة التلابين واألرإلاية ما الان طةياةل ناع  ح ي اات املسااحيد اللباياة          

 اااماًل بفعاال   ارت اطاااداتل يف مسااامها وتااةت ط بهااا  املتناهيااة يف الدقااة تناادمج يف ط قااة املااالل وتتاا   

 ةبباات الكالسيبمل وهاب األماة الاتا ياؤدف    عادم ت  ةهاا باملااء أو باكاليال املا ياةل شا اها يف           

 .(6008ل اصيف.) قابلة للتوبا  يف املاء الذلي ش    ةبباات الكالسيبم شم 

 ل ساامل )ويضايف  ل شمدا نةولى شكل ط قات رقيقة شفانة يف الفةيسكب ع األلبا وتستخدم 

وهااي ل هااي تلااي الاا  اسااتخدمن يف العصاابر القدميااة اسااتخدامااسااق املااباد امللباااة أ" أ   (16: 3995

اسمااةاء وأ ساايد اسديااد ماان  ل ومساايب   ةبباااات الكالساايبم ل أساابد الفياا  الن اااتي والسااناج 

 ".والصفةاء

 : Tempra  مرباالتصبية ايدارف بالت:  ال ًا 

مشاااتد مااان الفعااال اسجنليااا ف   ( tempra)مصااا لح التماااربا ب ااااه   ( 99: 3992ل السااايد)يعاااةف 

temper)  ) ويف حالة التصبية نعاها تعاين  ل القبام امل لبب  أو رعنى يعاجل أو ي بع الشيء للدرجة

لتمييا   لم هاتا التعةياف   ِدْخواسُتل يف التصبية استعما امعاية األلبا  ايانة رادة سا لة سمكااية 

 . تف يستعمل نيه املاء نقط  بسيطوالتنفيت ب ةيقة التمربا عن الفةسي اسقيقي ال

http://4.bp.blogspot.com/_b-RLhzyZNgY/SqZPV9QweGI/AAAAAAAAAEY/jBcbCkm4oDg/s1600-h/Ø·.jpg
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ات و هتا النبع من التصابية يف عصاة الفةاعناة حيات ربيا  بهاا هاتا العصاة يف التصابية ايادارا           

ربام جفانها راباد  ويت  هتا األسلبب من التصبية م اشةة على أرإلية التصبية بعد ل بباس ة التمربا

ملباة مسيبقة جيدًا ومعلقة يف حملبل ما ي للصمغ العةبي أو حملبل ما ي من اللةاء اسيبااي و ال  

الصبر ايدارياة املصاةية القدمياة تقةي اا افاتت بهاتو األسالبب وقاد اساتخدام هاتا األسالبب يف الفان             

صاابر ايداريااة منفااتة   الق  ااي ولكاان لاايد بك ااةة وهنااا  مناااذج حمفب ااة يف املتيااف الق  ااي لل      

 (6002لقد  . ) ب سلبب التمربا

أاااه تااتلخ  طةيقااة التصاابية بااالتمرباء علااى  ( " 3921ل محاااد)و( 3995ل سااامل)ويشاام  اااًل ماان 

واملااباد ل التنفياات علااى أرإلااية جانااة حياات تلعااق املااادة البسااي ية الاادور األساسااي يف ت  ياان األلاابا       

أو اللاةاء اسيابااي أو   ( الصافار أوال يااه أو م جياًا منهماا    )التمارباء هاي ال ايض     أسالبب الة يساية يف  

 .بعض األلبا  املا ية وال  تشتمل على ربرباء الصمغ وربرباء اللةاء

 

 :mosaic( الفسيفساء )التصبية ايدارف باملب اييي : رابعًا 

يف بااالد مااا باا     ةأ  الفسيفساااء عةناان مناات عهااد م كااة    ( " 39: 3998ل الةباااعي )ياات ة 

م حيااات  ااااان .البر ااااء الاااتف يعااابد    األلاااف ال الااات   ( أور ( )أور)النهاااةين القااادي  يف مع اااد 

الفسيفساء تصنو من أقالم أو مسامم من اآلجةل و اان هتو األقالم أو املسامم ذات رؤول دا ةياة  

ل على اقت ال هاتا الفان   ملباة تلةل يف جدرا  ال بب مؤلفة أشكاًت  تةنية وننيةل وقد قام الفة

ودليال ذلاي ماا وجاد يف قصاة دار الفارساايل  ماا اساتخدم ال اابب  املا جج يف بابللوهاتا األساالبب           

يشاااابة    حاااد ماااا نكاااةة عمااال الفسيفسااااء الااا  عةنااان يف الفااارتات الالحقاااة    أ  وكااالن هاااتو  

م يف أ اااء العااامل  .  الصااناعة الفنيااة    درجااة عاليااة ماان اياابدة واستقااا  يف اهايااة القااة  ال الاات        

 .ا لنس 

أمااا أقاادم نسيفساااء وجاادت يف اليباااا  نقااد  اااان يف مدينااة أولين اابل وذلااي يف القااةا            

م  ما وجدت أم لاة يف أوليم ياا وسابريا ومقادوايال بعاد ذلاي  هاةت الفسيفسااء         .اثامد والةابو  

بيااة و   ساابريا وحاابه ال يااة   الةوماايااة الاا  ااتشااةت يف مجيااو أرجاااء اسمرباطبريااة الةوماايااة اللة   
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 .األباااايض املتبساااااط واماااااال  نةيقياااااا ونةاساااااا وذلااااي ماااااا بااااا  القاااااةا  األول وال الااااات املااااايالدف  

 (3992ل الةباعي) 

   العااامل  اليباااااي  الفسيفساااء ال ي ا اايب اااه امتاادت جااتور  :(8: 3955ل  ةشااا ال)يقاابل 

والةومااي املتمة  ين يف حابه ال ياة األبايض املتبساط ل وقاد جتسادت مساات هاتا الفان بعاامل            

 .مربوطبريةملسييية والتقاليد اسهما ا

واالحاي أ  عمليااة تل ياة واجهااات ايادرا  واألرإلاايات  ااان سااا دة بصابرة  اا مة داتاال      

تعاج باالك م مان التصااوية الا        أكا ين الدينياة حيات    ال ناء ال ي ا اي وتاكاة يف أماا ن الع اادة    

 . ها السالمعليالسالم والسيدة مةي  عليه  اان تة   على حياة السيد املسيح 

  أشاااخا،ماااا بصااابرة واقعياااة رب ااال    جناااا  ذلاااي يااات    أ  ( 3955 ةشاااا لال) ماااا يضااايف  

 . هتو الفرتة لأو بصبرو تعتمد    الةم  التف ساد تال

يف العصاة ال ي ا اي بشاكل تاا، بعمال وحادات  تةنياة         ةالفسيفساا ي ة وقد امتاا ت ايداريا         

أماا العناكاة اسيبااياة    ل وعناقيد العنق وال ماار املتنبعاة  ة م ل أ با  الصنببمستبحاة من ال  يعةل 

لاب مان الباقعياة واسة اة     واآلدمية ال   اان ابعًا ما قةي ة من ال  يعة نقاد  ااان ب سالبب ت خي   

 .(3998ل الةباعي.) يف مبإلبعاته 

ورمااب     اااءاتال ي ا يااة رب اال ننااًا دينيااًا و ا قيااًا معتماادًا علااى   هااار   ةلقااد  اااان ايدارياا

 .(3955ل ال ةشا  . )استهبت الك م من األباطةة ورجال الدين وعددًا من األ ةياء املؤمن  
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 :ايدارية الفسيفسا ية يف العصة ال ي ا ي نيما يليبة  هتو اثصا   أ( 3955 ال ةشا ل) ويعدد 

 .مساء هتو املد  أر  ت على تصبية املد  املختلفة مو  تابة  -1

 . هار تعابم خمتلفة تاكة يف الصبر اسيبااية وال شةية   -2

 .هما السالم علي هبر كبر املسيح والسيدة مةي   -3

 .املنا ةاتهتمام بالتبا   والتما ل يف رس   -4

  .م يدًا من العمد وايمال ة سق ايداريأاستخدام   م لأللبا  املختلفة مما  -5

 . التنبع الك م يف األشكال ال  يعية وا ندسية وتنبع مباإليعها الفنية  -6

وال  عةنن  عحدا الفنب  ال تةنية اكلية يف الفسيفساء يف العصة األمبف   هةت ما 

أك ين نيه دمشد عاكمة لألمبي   هة نيها أرإلية ننية مت برة بةو  بالد الشام يف البقن التف 

العةب املسلم   حيت أ  لشةقية بي ا ية مما أدا    استمةار الفنب  اكلية يف  ل الدولة األمبية

ل تةنة العمارة األمبية  ةاستعاروا ما يناس ه  من الفنب  ال تةنية را نيها ايداريات الفسيفسا ي

 (60 : 6000ال عااي ل .)  ( 20) كبرة رق   املختلفة من مساجد وقصبر ومحامات وقالع

مبف يف العصة األ ةومن أشهة األم لة لل ناء اسسالمي املتم ل يف األسلبب ايدارف الفسيفسا ي

ل نقد تبهجن ب شنى ومجال اسضارة اسسالمية  بداعهب ق ة الصخةة املشةنة التف  تبف على 

تقا  جنا واسرب ل شاهدًا قبيًا على مهارة اس وأبهى ال تارف وافتت وند أرقى األساليق الفنيةل نهي

.) ةأمناطًا ننية جديد باستخداماسضارة ال شةية  أ ةاالتف  لالفنا  املسل ة قدر هالتف وكلن  لي

 .(6000ال عااي ل 

 

 

 باألرد  ال ي ا ية القدمية يف معهد م دباء للفسيفساءأرإلية من الفسيفساء ( 20)كبرة رق  

 (تصبية ال اح ة ) 
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 السالم عليهمن الفسيفساء ال ي ا ية رب ل املسيح  ةجداري(  23)كبرة رق  

 متيف أياء كبنيا برت يا

 (تصبية ال اح ة)

 

 
 جااق من نسيفساء ق ة الصخةة يف القدل( 26)كبرة رق  

 (http://www.maaber.org/issue /art1.htm:عن ) 

 

 
 تةبة املفجةل امالي أر ا –نسيفساء من قصة هشام ( 21)كبرة رق  

 (http://www.maaber.org/issue /art1.htm:عن ) 

http://www.maaber.org/issue%20/art1.htm
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لبحاات ننياة  ا مة لتا ي       ويف العصة اسديت مثاة عابدة    اساتلالل الفسيفسااء يف تنفيات     

 وماان أإلااخ   لاياادرا  العامااة أو امل ااااي مااو اسااتعمال الفصااب، اسجةيااة أو الفصااب، ال جاجيااة      

ايااداريات الفسيفسااا ية املعاكااةة وأ  ةهااا شاا ارة جداريااة واجهااة مكت ااة مكساايكب املة  يااة      

التقاااء اسضااارات يف " والاا  حتماال مساامى  ل 3986يف عااام  Juan O’Gormanللفنااا  شبرمااا 

 library-http://openbuildings.com/ l-:( 28-22)كبرة رق   " األمةيكيت 

 

 

  Juan O’Gormanباملكسيي للفنا  شبرما  جااق من واجهة م نى املكت ة املة  ية( 22)كبرة رق  

 (-http://openbuildings.com/ l-library:عن )

 

 

 الباجهة السابقةتفاكيل من ( 28)كبرة رق  

 (-http://openbuildings.com/buildings/unaml-library: عن )

http://openbuildings.com/buildings/unam-central-library-profile-39461
http://openbuildings.com/buildings/unam-central-library-profile-39461
http://openbuildings.com/buildings/unaml-library-
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 ل م 6009ل " Angela Zimek اجنيل  مييي" جداريات نسيفساء من األحجار ال  يعية للفنااه ( 22)كبرة رق  

 120 cm 80 cm 

 /( http://mosaicartsource.wordpress.com: عن )

 

 
 ة السابقةتفاكيل من ايداري( 22)كبرة رق  

 

 : Stained glassالتصبية ايدارف بال جاج املعشد : تامسًا 

ماةت مان حالاة السايبلة ا  حالاة الصاالبة أ نااء تصانيعها         ل ال جاج هب مادة هاشة شم مت لبرة

وعاادة ماا يكاب      (631 : 6033ل ناب ف . )بالسةعة الكانية ملنو تكب  ال لبرات يف الساا ل املنصاهة   

وال جاااج هااب السااا ل امللتهااق الااتف ميكاان تشااكيلة او افخااة او  ل ال جاااج شاافانًا أو عاادي  الشاافانية 

 .إللط او   سه وبعد أ  يربد يتصلد ويص ح  جاجًا يكب  بةاقًا تمعًا 
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ملبااة يات  جتميعهاا بباسا ة أعاباد        جااج ق او  "  :ب ااه ( 3998 يانه ل  )ال جاج املعشد نيعةناه   أما

من الةكا، تؤلف وناد تصامي  يضاعه نناا  ال جااج املعشاد وبعاد ذلاي يات  ساام اسطاار الةكاكاي             

  ."بباس ة القصدية واملكباة الكهةبا ية  ب عض

لبب على جتميو ق او ال جااج وناد التصامي  بباسا ة شاةيط مان الةكاا،         حيت يعتمد هتا األس

 اا  ي  اان داتاال هيكاال معااداي حسااق مساااحة الفتيااة املعماريااة ودرجااة متااتااه وااابع    ل  Hعلااى هيهااة 

 .تقسماته الداتلية

وقااد بااةع  اال ماان    ل  هااةت هااتو التقنيااة مناات العصاابر القدميااة     " :أاااه( 3998 ياانه ل  )ياات ة      

حيات يضا  املتياف الربي اااي ا ان  مان       . والةوما  يف كاناعة أشاياء  جاجياة ملبااة كالمة     املصةي  

 ما استعمل ال جااج املعشاد أيضاًا يف العماارة اسساالمية يف العاامل العةباي        ل أافد الق و الةومااية 

 .يف القة  ال امن امليالدف 

 : وهي (3998 ل  ينه)من ال جاج املعشد حسق طةيقة تنفيتها يت ةها  أاباعهنا  و

ملباة يت  جتميعهاا بباسا ة ايا د تؤلاف وناد        جاجوهي  ق و  :ال جاج املؤلف أو املعشد باي د  -1

ةاه تصاامي  يضااعه ننااا  ال جاااج املعشااد باااي د وتسااتخدم حشاابة ال جاااج املعشااد باااي د يف أشاا  

وم ال ذلي الشمسيات والقمةيات التى تساتخدم بادانو ختفياف حادة     ل الديكبر والتصمي  الداتلي 

الضاابء يف القصاابر الاا  شاايدها اثلفاااء بالشااام  اا  اسااتعملن باملساااجد ذات الصااين املكشاابف          

  وتعةف هتو الشا ابيي عاادة باسا   ل لللةه افسه وااتشة هتا النبع من الش ابيي يف العما ة الدينية 

 . ذا  اان شم مستديةة الشمسيات س ا ذا  اان مستديةة الشكل وب القمةيات

طةيقاة لتجمياو    3911 - 3525لابيد  ابمفةت تيفاااي   ابتكاة   :ال جاج املعشد بصفا ح النياال   -2

تعيااد الةؤيااة ربااو ببكااة عااةه باادو  أعااباد الةكااا، ال قيلااة الاا      - الصاالمة جاادًا ال جاااجق ااو 

املتدنقة من املصابيح وهكتا ابتكة طةيقة للف  ل ق عة  جاج مفةدة بشةيط من النياال الاتف   

وعةنان هاتو    واماو العسال    يان باتور الكتاا    يتلصد بباس ة ابع من اللاةاء مكاب  مان ما يج مان      

ومان أم لااة أعمالااه الشاهمة الاا  تبإلااح أساالببه    -فا ح النيااال ال ةيقاة بعساا  ال جاااج املعشاد بصاا  

 . اانتة اهة هدسب وطةيقته هب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1933
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


68 

 

وتةا ال اح ة أ  ما ميي  تامة ال جاج عن شمها من اثاماات هاب الشافانية الصاانية  ماا أ   اا            

 .                                  قدرة على عكد الضبء على األلبا  مما ي يد من بةيد ايدارية وت لقها 

الفنااا  اللاتين اسات اعبا ت بياو تاماة ال جااج يف عمال        اه من أباة   أ :(6033ل نب ف)تت ة 

حياات اسااتخدم األكاا اث   mark chagaalجااداريات ممياا ة ماانه  الفنااا  الفةاسااي مااار  شاااجال  

عماله جدارية باملادتل الشاةقي   أمن أبة  و لمتعددة بايةلاللباية القابلة لليةيد لتلبين ال جاج بدرجات 

 .يدة من املكت ة العامة مل نى األم  املت

 

 

 
يف ل ب ستخدام ال جاج املعشد ل أإلباء من ال ةا  القبطي  5اانتة عمبدية   مة من (  25) كبرة رق  

 وحتتبف على  جاج من العصبر البس ى 3200ةجو تارخيها    عام ي اتدرا ية  اارتبمف 

 (3998ل  ينه : عن )

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Canterbury_Cathedral_window_at_crossing.jpg
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 املعشد بصفا ح النيال بتصمي  جااكيلدانبديلمص ا  تيفااي تقليدف من ال جاج ( 29) كبرة رق  

 ( 3998 ينه ل : عن )

 

 

 

 

 

 
 .م جبامعة ييل 3990جدارية للفنا  لبيد  بمفةت عام ( 80) كبرة رق  

 (http://www.metanexus.ne: عن )

 

 

 

 

 

 

http://www.metanexus.ne/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Jonquildaffodil2.jpg
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 م3922عام ل قدم  mark chagaal 38x36مار  شاجال جدارية من ال جاج املعشد للفنا ( 83) كبرة رق  

http://www.flickr.com: عن )

 : Enamel Glassالتصبية ايدارف باملينا ال جاجية : سادسًا 

هااي مااادة  جاجيااة معتمااة خملبطااة بالةكااا، جياادًا قابلااة لألاصااهار يف     "  Enamelاملينااا " 

درجاة مهبياةل أساساها اابع مان ال جااج        3800: درجة مهبياة   500درجة حةارة منخفضة اس يًا حبالي  

 ." Fluxالعدي  اللب  " الشفاف 

اللب  األمحااة يكااب  عاان طةيااد  إلااانة    ناال يضاااف  ليااه  أ اساايد معدايااة تكساا ه اللااب      

اللاب  األبايض نيكاب  معتماًا مان       أماا ل ويع يها حامض األاتمابا  اللاب  األكافة    ل أ سيد اسديد 

 (ency.com-http://www.arabل املبسبعة العةبية.)أ سيد القصدية 

أااه  ( 632: 6033ل ناب ف )السا ح حيات تقابل    ختتلف درجات حةارة املينا حساق ال هاي علاى    

 – 800للمعاد  اسديدية والصلق واسديد ال هةل ولألملبايابم  وسا ا كه مان     900 – 500تصل    

ل يسامح لالاادماج وسافي امليناا علاى هاتو املاادة       لدرجاة مهبياة لل جااج     250-880درجة مهبياة و   880

 .لدع  املادف التف يؤدف    مادة جديدةحيت أاها تشكل الةاب ة الكيميا ية ب  املينا وا

م نقاد  ااان   .ةانيدين منت األلاف ال اااي     لل جاجية يف مصة و بالد الشام وبالد اوقد عةنن املينا ا

.) يف ت جيج األوعية تاكاة يف العصاة الع اساي     استخدمنويف العصبر اسسالمية ل ت لى بها الفخار 

 . (3922ل العشى 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.arab-ency.com/
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 :أ  أشكال املينا تنقس  ا  أربعة أشكال وهي (  6033ل نب ف)وجاء عند 

  Transperent Enamel.املينا الشفانة  -1

 .Op lescent Enamel املينا النصف شفانة  -2

 .Op aques Enamelاملينا املعتمة  -3

 .Over Glaze Enamelاملينا ال الء الفبقي  -4

 

مان أجال ذلاي أكا ين امليناا أواتاة القااة  العشاةينل تعتارب ماادة م الياة للبحاات ايدارياة ملااا             

نمن الضاةورف أ  يساتله  الفناا  تاماتاه مان العصاة       ل ايمالية أو العملية تتمي  به سباء من الناحية 

 . التف يعيا نيه وال نية ال   يا نيها مستعينًا بكل ما يتبكل  ليه من تامات وأدوات وتربات

مااان تاااالل ( 86)شااكل رقااا   "  Jay Walfجااااف وولاااف " يتضااح ذلاااي يف جدارياااة الفنااا    

حيات ربيا ت   ل ت نياة و الا  افاتها يف جملاد رعاياة ال فال       ملينا وتتكد علاى سا ب     استخدامه

ط يعااة الةساابمات املنفااتة الاا  يصاابر أيضااًا ل املسااتخدمه بساا يها ال جاااجي الالمااو وت اااين الأللاابا 

 .نيها حياة ال فل اليبمية ب سلبب بسيط  ما يف تصا   رسبم األطفال 
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 م مةبو2000لم  6006 لJay Walfجدارية داتلية جمللد رعاية ال فل للفنا  جاف وولف ( 86)كبرة رق  

 http://www.gallerym.com: عن 

 

 
 

 ة السابقةجااق من ايداريل ( 81)ة رق  كبر

 http://www.gallerym.com: عن 

 : من أبة  اثصا   ال  ربي  املينا ال جاجية

شاام قابلااة لالتاارتا ل الساا ب  اث نيااة أو املعدايااة املعايااة باملينااا ت تعااااي ماان أف        -1

 . تدهبر حتى يف حالة تشبب حةيدل وت اا عاث ألف مباد سامة أو إلارة

مقاومة لدرجات اسةارة العالياةل وشام قابلاة لالحارتا  ومقاوماة  اساةارة دو  تلايم          -2

 . درجة مهبية على األقل 200حتى 

http://www.gallerym.com/
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نامليناااا حتماااي مااان التآ ااال تصبكاااًا يف التياااف واياااداريات     لمقاوماااة للتآ ااال     -3

 . املعداية

 . مقاومة للعبامل الكيميا يةل مقاومة للمتي ات العضبية -4

أ اساايد )حتاان امل ااةل وامللب ااات يف اللااالف اياابف منهااا     ايبيااةمقاومااة للعباماال   -5

ل واس ة امللبحة يف املناطد الساحليةل وأشعة الشامد ت تضاة   (الكربين والنيرتوج 

 .أو س بع الس ح  هاس ح املينا وت تليم لبا

ت ربت  الةوا حل نالس ب  ال جاجية تالية مان املساامية وربناو السابا ل وبالتاالي ت       -6

 .ت  الةوا ح رب

مقاومااة للكشااط وهااي واحاادة ماان املمياا ات الاا   ااا   ااا الفضاال يف اتسااتخدام         -7

-http://revo. الباسو الن ا  للمينا ال جاجياة ل  ماا أ   اا ملعاا  وبةياد  جااجي      

online.com/forum/showthread 

تامة معينه نقط لتنفيات   باستخدامو أمن السابد اةا أ  الفنا  مل يكتفي بتقنية واحدة 

   التجةياق معتمادًا علاى      حمااوتت للكشاف عان مااهب جدياد نلجا       بل  ا  هنا ل عمله

 مكااياتاااه اسبداعياااة للبكااابل    لبحاااات جدارياااة  قاااد مااان تال اااا نةديتاااه وقدراتاااه          

 .اسبتكارية 

يم  اا  ألباد   وأل  الفنا  امل دع يدر  أ  العمل الفين الناجح ت يت     ونقًا ألسد ومعا

 من التعةف على األسد املةت  ة بعدرا  ال نااء الشاكلي للبحاة ايدارياة املعاكاةة وهاتا ماا       

 .يف امل يت التالي  يهسبف يشار  ل

 
 
 
 



74 
 

 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث
 األسس املرتبطة بإدراك البناء الشكلي للوحة اجلدارية

 

 

 

 

 

 

  

 

 للبحة التشكيلي ال ناء بعدرا  املةت  ة األسد ال الت امل يت يتناول

 : قسم     تنقس  حيت ايدارية

 : يف ي يت األول القس 

 .التشكيلية التصميمية ات املفةد -

 .التكبين التصميمي  -

 .اللب   -

 .اثامة املستخدمة  -

 

 : يف ي يت ال ااي القس 

 .  العالقات الشكلية للتصميمات ايدارية  -
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يت   التف عين الفه  واتستيعابي( 6002ل  العتبم)   ما يشم  ليه   مفهبم اسدرا  

اساساا  مان تال اا اتتصاال     وتعتارب البسايلة الا  يسات يو     ل نه  األشاياء اكي اة   من تالله

 . هريي 

  العصااا ومي اال تكاابين واسدرا  عمليااة نكةيااة حتاادث يف الق اااع ال صااةف للجهااا 

نياساااة ل ال اااار ة للشاااكل املة اااياملدر اااةل حيااات يتعاااةف علاااى املالماااح ال نا ياااة  املفاااهي  

اسبصار وحدها ت تكفى لتفه  ط يعة الشيء املة ي ل نهي حتتاج    ابع من املعةنة العقلية 

والنشااال الفكااةفل حياات يسااه   حتادهمااا معااًا يف تكاماال الصاابرة العامااة  ااتا الشاايءل       

املة ايل نعنادما   واملعةنة املس قة عملة ذات وجيهنل نهي من ااحية تساعد يف  درا  العنصاة  

ختتلف  ةوف الةؤية ت عاًا ل اوياة اسبصاار أو  مياة الضابء السااقط علاى اللبحاة ايدارياةل          

نسبف يتيلاى العنصاة با عض اثصاا   الشاكلية واللباياة الا  قاد ت عادو    حاد ماا عان             

 ,Rudolf). كبرته األكلية اكفب ة مس قًا يف التا ةةل ومن     درا ه بصبرة خمتلفة

1984: 20) 

ويتيك  يف  درا  أف عمل ناين عبامال متعاددة منهاا اتاتالف القادرات الفةدياة با          

 .و تلي اثربات السابقة ال  خت  مبإلبع العمل الفين ل األشخا، 

 : من العبامل األتةا ال  تؤ ة على عملية اسدرا  أ  (  326: 6033ل نب ف)وتت ة 

ةل وال عااد املسااايف باا  املتلقااي  وباا     اتسااتيعاب الاا مينل أف الاا من املتااا  للةؤياا   "  

العماالل نكلمااا  ادت املسااانة عاان معدلااه ال  يعااي  لمااا تالشاان تفاكاايل األشااكال          

والعناكااة وماان  اا  كااع ن عمليااة اسدرا  ل واملقصاابد بالشااكل هنااا هااب  تلااة ايساا        

املصبر يف الفةاث التشكيليل مهما أتتلف  معايته الفنياةل واقعياة  ااان أم جتةيدياةل     

 درا  الشكل يف ذاته مجاليًا  تاج    اتات او والرت ي ل  ما أ  الشكل هاب الاتف   و

يبجااه  درا نااا وينظمااه وبدواااه يكااب  التااتو  ايمااالي مسااتيياًلل نالشااكل ي يااد ماان    

يف   طار معا    ةجاذبية العناكة املكباة له ويلفن اتات او  ا ووجبد هتو العناكة جمتمع

 ". يمة ايماليةالق عليهاهب التف يضفى 
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ويظهة ل  ما يؤ ة حج  الشكل داتل التصمي  ايدارف و قد به عنصة ايتب 

رب  كابرة البلاد   تا والا   ( 82) رقا    كابرة " Don genslerدو  جينسالة  " ذلي يف جدارياة  

وقد امتادت قامتاه علاى ارتفااع طباباد امل ناى ب  ملاة ل وينظاة بةأساه    أعلاى ماادًا ذراعاه             

البكبل    جنمة   مة يف السماء قد خت ان يف تنفياتها املسااحة األكالية      اليمنى و اول

 . للجدار

 
 "البكبل للنجمة " بعنبا   Don genslerجدارية الفنا  دو  جينسلة ( 82)كبرة رق  

 (http://itsjustphilly.blogspot.com :عن )

 

 
القضاء على " بعنبا  ل م  6003ل  Josh Sarantitisجدارية للفنا  جب  سةااتيتيد ( 88)كبرة رق  

 "التشةد 

 (/http://artoverdinner.blogspot.com: ن ع)

 

 

http://itsjustphilly.blogspot.com/
http://artoverdinner.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/_T4_Pb_wlfFc/Sg5B60VbdRI/AAAAAAAAAMg/CbxGLAVfyj0/s1600-h/Don+Gensler+-+Reaching+for+a+Star+Mural+in+Philadelphia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_wp5c2QNqqzI/Sxvnl6tR4WI/AAAAAAAAAlc/4FBkOLlZU0Q/s1600-h/MediaStream.ashx.jpeg
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و  واسيقااع ل البحدة و استا ا  ) ه أ  األسد ايمالية للتصمي  يتم ل يف عليواملتعارف 

و ميكان أ   ل ساد  تااج     جاةاءات وممارساات عملياة     حيت    حتقيد تلاي األ ( التناسق

حيات يشام مفهابم    ل (6033ل ناب ف )ا لد على تلي اسجاةاءات باألساد ال نا ياة للجاداريات     

الاا  تتضاامنها املمارسااة العمليااة   األدا يااةيااة و جممبعااة العمليااات الفكة  األسااد ال نا يااة 

 .للتصمي  

 

 

 

 

 :ومن ذلي ميكن أ  تبإلح األسد املةت  ه بال ناء الشكلي للبحة ايدارية يف ايدول التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األسس المرتبطة بإدراك البناء الشكلي للوحة 

 الجدارية

 

المفردات التشكيلية التصميمية 

 للجدارية

 

للتصميمات العالقات الشكلية 

 الجدارية

 

 التكوين التصميمي



78 
 

 

 

 

 

 

 

 األسد املةت  ة بعدرا  ال ناء الشكلي للبحة ايدارية يبإلح ( 1)رق   شكل

 

 

 

 

ويتضااح ماان اياادول السااابد أ  األسااد املةت  ااة بااعدرا  ال ناااء الشااكلي للبحااة ايداريااة        

 :ميكن تناو ا على قسم  

 :يةت ط بالتالي  القس  األول -

 : املفةدات التشكيلية التصميمية -أ

تعاااةف املفاااةدة ب اهاااا عنصاااة بنااااء العمااال الفناااى يساااتخدمها املصااام  س هاااار الشاااكل 

 أوب اهاا شاكل   (  62: 6005ل  ساالمة ) ماا يعةنهاا   ل الفي يا ى أو التع م عان العمال الفناى   

ينشااهها ويب فهااا يف كااياشات متعااددة  أويسااتبحيها الفنااا   ةهيهااة  ااا تصااا   ودتتت ذاتياا

وأهاادانها  ب نكارهاااتاكااة بااه يسااتخدمها يف التعاا م عاان األعمااال الفنيااة     ةأجبدياا مكباااًا

وذلاي مان   ل األعمالمن تالل تلي الصياشات األبعاد الب يفية وايمالية لتي  املتعددة حمققًا

والتقنيااات  وأساالببهتااالل جممبعااه ماان العمليااات التااى تشااتمل علااى تربتااه السااابقة ورؤيتااه     

                                                           
  من  عداد ال اح ة. 

 

 اللـــــــــــون

 

 المستخدمة الخامة
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التصاامي  لتيقيااد نكاةة العماال ونااد   وأساد املختلفاة تسااتخدام اثاماات و ااتلي عناكااة   

 . ت ه بناؤو 

وقد بدأ  هبر املفةدات ال تةنية يف الفن ال دا ي يف رسبم الكهبف وحفاا ة األحجاار   

حيااات  هاااة نيهاااا ميااال الفناااا  ال ااادا ي ( ال ااااليب  )يف اسق اااه األو  مااان العصاااة  والعظاااام

مناااذج اتساامن  أو  طاااراتوتكةارهااا يف  ةتسااتخدام أساالبب جتةيااد وت ساايط شااكل املفااةد 

 (6002سالمةل ) .بإلح تكةارت متتالية للمفةدة  تالولتما يل اب

لتلخااي  رااا تيفقااد املفااةدة  يف الفاان الفةعااباي نقااد اتساا  باملياال    الت ساايط وا   أمااا

 مااا  تااةت ايااداريات الفنيااة اسسااالمية املختلفااة بالعديااد ماان املفااةدات   ل مساتهااا املمياا ة 

الفنياة   األعمالالتشكيلية ا ندسية والعضبيه وقد  ا  للمفةدة دتتت عقا دية يف خمتلف 

املسال  مان  ال ماا     أاه نن  تاةيف نقاد اساتفاد الفناا       اسسالميولعل من أبة  ممي ات الفن 

ه اظةو من عناكة سباء  اان ا اتيه أو حيباايه أو  دميه بتيقيد أهداناه ال تةنياة   عليوقو 

 ( 6005ل سالمة . )ةاملستمدة من العقيد

حاادا   نعلااى ساا يل امل ااال نااع  املفااةدة ا ندسااية املسااتمدة ماان الشااكل النجمااي هااي       

 عتمااداً   ةبصاياشتها املختلفا   املختلفاة املفةدات السا دة واملعةوناه عارب عصابر الفان اسساالمي      

وهب تم دليل  اسسالميةالتف يبإلح أحد كياشات النجمة  لأج اء و تفاء أج اء   هارعلى 

 (3955ل يغالصا. )العقيدةعلى استخدام املفةدة التشكيلية للدتلة على مسات مستمدو من 

أ  املفاااةدة حتتااابا علاااى تصاااا   ودتتت ذاتياااة تكسااا ها  يااهاااا وماهيتهاااا   ماااا 

ل رؤياة الفناا  وأسالبب كاياشته     املستقلةل  ما تساتخدم للتعا م عان نكاةة العمال مان تاال       

؛ ناملفةدة حتمل دتتت وتصا   ذاتية باسإلانة ملا  ملها به الفنا  مان تاالل كاياشاته     ا

  (6002سالمةل ) .عمل ا من دتتت اابعة من نكةة ال

أاه يت  اتتيار املفةدات التصاميمية للبحاات ايدارياة علاى     ( 322: 6033ل نب ف)وتةا 

أسال عالقتها رضمب  املكا  ودتلتاه ساباء  ااان دتلاة تارخيياة أو تةا ياة شاع يةل نقاد         

علااى أاهااا مفااةدات   لةم يااةختتلااف طااة  املعايااة  ااتو املفااةدات باا  التجةي يااة والتع ميااة وا   

وقااد يلجاا  املصاام  يف   . تاادتل يف تكاابين  التصاامي  وليساان هاادنًا  بحاادة يف حااد ذاتهااا       
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اتتيارو لتلي املفةدات    ال ة  الفنية  االفةعباي والق  اي واسساالمي أو الارتاث الشاعا      

ني تااتها هااي باانفد شااكلها بتصاامي  جديااد أو ي تكااة نيهااا نيتضااح تاا  ةو بهااا ولاايد اقلااه  

 . عنها

الفنااا   ماال املفااةدة رضااام      أ  :هعلااى ذلااي بقبلاا  (  62: 6005لسااالمة )يؤ ااد و

احتبا هااا  كااياشته  ااا ممااا جيعلااها تنتمااي لااتات الفنااا  بااةش      أ ناااءنكةيااة وقااي  وجداايااه  

وماان األم لاة علااى ذلااي املةبااو  مفاةدة نهااب شااكل لااه دتتت   ل  شاكل علااى دتتت  ابتااة 

الارب   " ل اعما أحتمال دتتت خمتلفاة عنهاا يف    ( 82)رق  رة كبل نا اريلي اعمأافسية  ابتة يف 

Albers  " كياشتها املتم ل يف التكاةار   وأسلبببةش  استخدام  ل منهما لنفد املفةدات

الفناا  يضايف للمفاةدة التشاكيلية أ نااء عملياة كاياشتها مضاام           أ املرتا ق مما يؤ د 

 . نكةية وقي  وجدااية جتعلها تنتمي له

 

 

 
 (82)رق   كبرة

 س  82x82ل م3920ل " vasareli" استخدام املفةدة ا ندسية يف أعمال الفنا  نا ا ريلي

 (http://www.bolsadearte.com: عن ) 

 

 

http://www.bolsadearte.com/
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ماان مفااةدات الاارتاث املليهااة     هااا اًل ًا مااويف اململكااة العةبيااة السااعبدية والاا  بهااا     

بالةمب  والدتتت املةت  ة باملاإلي ل وال يهة اكي ة بهل وال  اهت  الفنا  الشاعا بت يينهاا   

نكاال من قااة ماان مناااطد اململكااة  ااا    ل ردة لمجوجتميلااها باألشااكال ا ندسااية والن اتيااة ا  

ات أحااد املصااادر الاا  مفةداتهااا وتةا هااا الشااعا الااتف ميي هااا عاان شمهااا ورب اال هااتو املفااةد 

علاااى ا بياااة  اساااتله  منهاااا الفناااا  رماااب و وو فهاااا يف أعمالاااه التشاااكيلية اسدي اااة حفا ااااً   

 .السعبدية

واشاااهد ذلااي يف أعمااال الفناااا  التشااكيلي  وماانه  الفنااا  سااعيد العااالوف  مااا يف         

 األبااااباب والنبانااااتنااااا  مساااااحاته اللباياااة املتجاااااورة و حياااات ي ساااط الف ( 82)رقاااا   الصااابرة 

وتنااابع باسإلاااانة    البحااادات مااان ال تاااارف الشاااع ية ب سااالبب جيماااو مااااب   ل بتكاااةارات

 .التجةيدف والتع مف 

 

 
 م6030جدارية للفنا  سعيد عالوف (  82) كبرة رق  

 (http://www.tshkeel.com/art3.htm:عن )

والا  حتتابف    نفيات جممبعاة  ا مة مان اياداريات     ت أماا يف مكاة املكةماة نقاد مت     

ومنهاا اساةم   ل وتصابية الةماب  الدينياة اثاكاة    ل على مفةدات   مة مان الارتاث التقليادف    

سجاااج واملعتمااةين  إلااانة    تصاابية أبااة  املعااامل التارخييااة واأل ةيااة        ااملكااي الشااةيف و  

 . واسضارية ركة املكةمة 

http://www.tshkeel.com/art3.htm
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  العاام  التعلاي وال  افتها جممبعة من طالب " الع ي ية ل طةيد ا دا " ومنها  ربف 

شااةاف  دارة النشااال ال البااي يف  دارة الرتبيااة     حتاان " عميااد  ماان  اال نااج   " حتاان عناابا   

 .بالتعاو  مو أمااة العاكمة املقدسة  يةمعليالت

 

 
 مرت62ال بل ل ركة املكةمة " الع ي ية " جدارية منفتة بكربف (   85 -أ )كبر رق  

 (تصبية ال اح ة : عن )

 

 
 ة السابقةتفاكيل من ايداري(  85 -ب )كبرة رق  

 (تصبية ال اح ة : عن )

السااعبدية ماان مفااةدات تةا يااه أكاايلة ومتنبعااة يف    ةو بناااًء علااى مااا ت تااة بااه اململكااة العةبياا  

جممبعااة ماان املفااةدات  باتتيااار اح ااة يف بناءهااا للبحااة ايداريااة  تعتمااد الل الشااكل واللااب  

أباباب   –جاداريات  )كاة العةبياة الساعبدية ما تبذو مان      منااطد اململ من عدد تنبعه املالرتا يه 

ماان مةواااه وقاادرة علااى التشااكيل   ملااا ربتااا  بااه البحاادات ال تةنيااة  (أوااااي –منساابجات  -

   .داتل التصمي  الفين
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 :التكبين التصميمي  –ب 

يعتمد املصم  يف تكبيناته بالنس ة للتصميمات ايدارياة علاى أ  يكاب  التكابين مةت  اًا      

بالعمارة بشكل   مل حيات يات  تقساي  املسااحة ايدارياة    أجا اء متناسا ة ماو شاكل          

 .التصميمي ايدار سحداث التبا   

وتعتااارب ال سااااطة هاماااة جااادًا يف اياااداريات حيااات تعاااين حتلاااى عناكاااة التصااامي  بااا عض         

وربي هاال نعقال اساساا  وال  يعاة      عليهاا   ية الا  تيساة علاى الةا اي التعاةف     اثصا   املة

ي  عا  قااب  الت سيطل والشكل اثارجي لألشياء ال  يعية بسيط را تسامح باه الظاةوف    

أف مساااحة الفااةاث التشااكيلي اكي ااة ل الشااكل يااؤدف    رؤيااة التقسااي يط القا مااة وت ساا

 (322 : 6033ل نب ف. )ب شكال اللب  

 : اآلتي   عناكة التكبين اييد وال  تشتمل على ( 21: 6005ل  سعيدا )وتشم 

 ل ما ا  التكبين سهل  ومستبف  لماا  اا  أساهل يف اسدرا     :سهبله التكبين -ا

 .والبإلب 

 لماااا  ااااان العناكاااة األشاااكال والتفاكااايل قليلاااه  لماااا  اااا     : العناكاااة قلاااة -ب

 . درا ها أوإلح وأسهل

 لماااا  ااااان األشاااياء متدرجاااه بالنقصاااا  وال ياااادو  لماااا ساااهل     : التااادرج ا ةماااي  -ج

 . درا ها

أاشاا ه معينااه يف مكااا  واحااد يساااعد علااى    علااى    الرت ياا : الرت ياا  والتمة اا  -د

املنشاآت  م ال الرت يا  علاى     املكاا  ما يعكد أهمياه  سهبله و درا  هتا املكا   

 .الرتنيهيه

 . اسيقاع والتكةار او املفاج و عن طةيد:   هار العناكة -ها

نالعمل الفين مهما بللن درجة وإلبحه وبساطته ل نهب  مل يف داتله شيهًا مان التعقياد   

ا ل والت سيط النسا يشامل النظاام    هأو الصعببة املتم لة يف تةتيق العناكة وتداتلها نيما بين

وقلة العناكاة مهماا يكان التعقيادل والفناا  يعمال علاى تنظاي  املعاااي واألشاكال يف منابذج            
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مبقو وو يفاة مجياو التفاكايلل واألعماال ايدارياة العظيماة ت ادو         تبإليحمتكامل ميكنه 

    .معقدة ولكن التكبين التصميمي  ا بسيط ومفهبم

الاا  ميكاان  ول ا مقاادار بساااطة العماال وتعقياادو     الاا  يقااال بهاا  نهنااا  بعااض املعااايم   

و لماا  ل مساتقيمة  ااان أم منينياة    ل وسالساة اث ابل   ل مالحظتها يف وإلب  الشكل 

   املتبا ف ينشا  ابعاًا   ل وتت و مسارها يف اللبحة ايدارية   درا هاقل تقاطعها  لما سهل 

. ه اللبايااة و تسااتجيق  ااا العاا  بسااةعة مان الفااةاث التشااكيلي املتاابا   الااتف تدعمااه مسااحت  

(Rudolf,1984:59. 

 :اللب   –ج 

   اتتيااار اجملمبعااات اللبايااة ا اد ااة امل عمااة باا عض األلاابا  الساااتنة ال سااي ة سحياااء      

التصمي  مو مةاعاة التعدد والتنبع يف درجات األلبا  وذلي ل  يعة املناخ الادانئ ل  ماا يات     

صاى حاد ممكان يف املسااحة والعناكاة التصاميمية و ااتلي يف       اتتتصاار والت سايط    أق  

 .  أ   ل ذلي يساعد يف  اتاج ايدارية ال  حتقد اسق ايمال  لاأللبا  املستخدمة

ابعااا  ماان املعايااات اللبايااة ختتلااف باااتتالف الظااةوف          (  325: 6033ل نااب ف) تشاام 

 : املكااية 

تصمي  يتمي  ببجابد ناةاث مان حبلاه نهاتا يع اي        ذا  ا  الكيا  املعمارف التف يبجد به ال -1

 . ربيي هات اينة حتى ميكن رؤيتها عن بعد ونةكة أ رب تتتيار جممبعة لباية متنبعة وم

 ذا  اا  الفااةاث أو اسيا  حاابل ايادار املعمااارف كاالم ناال يساامح ذلاي بااالتنبع يف األلاابا          -2

ولكن يت لق التلخي  والت سيط يف الدرجات اللباياة حتاى ت  ادث قلاد بصاةف للمشااهد       

 . وتكب  ألبااًا هاد ة ذات مساحات واسعة

تكااب   ةالفاحتاا ناااأللبا ل  مااا أ  اسإلاااءة عنصااةًا مهمااًا ومكماااًل لعنصااة اللااب    

من أ  ااةاتات اااو تسااتدعي  ةاسستضاااءة حياات أ  األمااا ن الشااديد  ل أ  ااة جااتبا لل صااة  

 .مما جيعل وقعها أسةع وأقبا على اسدرا  ةلمِلْظامُل



85 
 

عاان الضاابء  ةوال عياادة األمااا ن املظللااتتناسااق مااو األلاابا  ال اهيااه الفاحتااه نهااي أمااا 

وعناادما يقااو  ل واأللاابا  القاربااه يظهااة مجا ااا يف الضاابء امل اشااة والناكااو    ل القاابف امل اشااة  

علاى جسا  جمسا     " الصاناعيه ة اتإلاء"أو مصدر كناعي" الشمد" الضبء من مصدر ط يعي

 عليهاا جداريه  نا يه األبعاد نع  الضبء يكب  ذو ت  م م اشة علاى اياااق الاتف ساق ن      أو

الضااب يه وبالتااالي نااع  هااتا ايااااق يضاائ بينمااا ايبااااق األتااةا والاا  مل تصاالها      ة األشااع

 (6005ل  سعيدا .) نعاها تكب  يف الظل اسإلاءة

  الضاابء والظاال ال  يعااي يع ااي اساسااا  معلبمااات عاان كااالبه ايساا  وعمقااه يف         

ن الفةاث نكلما بعد ايس  عان تلفيتاه  لماا  ااان  اللاه أ ارب مماا لاب  اا  بعيادًا عا           

 ااتا جيااق علااى املصاام  أ  ياادر   باا   املساااحات الاا   ل عاا  املشاااهد وقةيااق ماان اسااا ط  

بينماا   لتكب  ذات الابا  تعكاد الضابء    أ يةاعي  أ  ميه  إلاءو قليله تبد  عليهاتسقط 

يفضاال أ  تكااب  ذات األلاابا   لاألشااعه بشااكل م اشااة وقاابف عليهااااملساااحات الاا  تسااقط 

. أ  األلبا  الدا نه ربت  بعض الضبء مماا يقلال مان التابهج      وذلي على  عت ارل الدا نه 

 ( 22-21 : 6005ل  سعيدا )
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 املهيه للضبء املنعكد النس ه اللب 

 %59 األبيض

 %28 ا ر  مساوف

 %66 أتضة حا شي

 %52 عاجي

 %21 أكفة دا ن

 %32 بين جب ف

 %21 رمادف  اشف

 %82 اتضة  اشف

 %6 أسبد

 (2)رق   شكل

يبإلح النس ه املهبية للضبء املنعكد من بعض األلبا  ال  يك ة استخدامها ويتضح به أ  اللب  األسبد ميت  أ رب قدر من الضبء 

 .عليهابينما يعكد اللب  األبيض أ رب  ميه من اسإلاءو ال  تقو 

 (22: 6005ل  سعيدا : عن )

 

 :اثامة املستخدمة  -د 

واألساليق األدا ية املتصلة بها بناء التكابين يف اللبحاة ايدارياة    حتدد ط يعة اثامة 

أاه  لما اتسعن معةنة الفناا  بعمكاااات اثاماة املنفاتة     ( 66: 6005ل بة ات)تا يةا لل 

  .واألساليق اآلدا ية بها أدا ذلي     يادة أنكارو التخيلية وقدراته اسبداعية

رتاب منهاا وحتساد أسا يها اثارجياة م اشاةةل      ن عمال التصبية ايدارف تتيح نة، اتقا 

ميكنااه أ  يستشااعة ال  يعااة املاديااة لتلااي اثامااات واألساا حل وماان  اا  نااع  حاسااة      نااالفةد

 . اللمد    جااق الةؤية  ربكن من استيعاب قيمة العمل  و درا  أهميته
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 –التشااكيلية املفااةدة )و ذا  اا   درا  األعمااال الفنيااة يات  بتاابانة العباماال الساابقة    

   من أه  العبامال الا  يتيقاد    ( 350: م6033ل نب ف)ل تةا ( اللب  –التكبين التصميمي 

. حاسا  ال صاة واللماد معااً    ف بصبرة متكاملاة ل تتيقاد باحتااد    من تال ا اسدرا  ال صة

لساةعة اساتجابة   " اساسا  وجلق اات اهه  حيت تلعق الةؤية دورًا   مًا يف است ارة أحاسيد

نعن طةيد حاسة اللماد أيضاًا تكتمال تلاي اسالاة الشاعبرية الا         " لع  للمالمد املختلفة ا

وهااي تتجسااد ماان تااالل اسحسااال رلمااد الساا ح اثااا،     ل تاا م البجاادا  بدرجااة أ اارب  

 . بالعناكة املصبرة

أ  املالمااد تتيقااد ماان تااالل التناابع الااتف ينااتج عاان   ( " 328: 6002لقااد  )وتضاايف 

ايدارية ذات الدرجات اللباية املتداتلة الفاحتة واللامقة الناجتة بدورها التشكيالت الفنية 

مماا  ل ونساق ابعياة اثاماة املساتخدمة يف التنفيات      ل عن مسي املالمد ودرجاات تشاباتها  

 قد قماة اسبهاار الفاين والقيماة ايمالياة للخاماة رالمساها املختلفاة الا  تع اي أحاسايد            

نتتياابل الاادرجات اللبايااة واملالمااد   ل ملااد ساا ب  العناكااة   مجاليااة را عااة اشااعة بهااا عنااد    

 "حتى ولب مل تلمد باليد ل املختلفة    تةمجات حسية 

وميكن أ  تتيقيد املعايات الفنية ايدارياة لإلحساال رالماد األسا ح أو التعا م عان       

 :قيمتها ايمالية عن طةيد  اًل من 

 :اقعية لألشكال املصبرة اس اء ب  يعة الس ح من تالل املعايات الب -1

 اس اء نيبية ال شةة وملمسها والتمييا  با  املالماد املتنبعاة  األقمشاة واألسا ح        

ماان تااالل  ((cavin jones مااا يف اعمااال الفنااا   اايف  جاابا  ل املعدايااة وال جاجيااة 

تصاابية مللمااد ال شااةة  ألحااد عشااة وجهااًا لفتيااا  ونتيااات الااتين تت اااين اجتاهااات رؤوسااه         

   (Rudolf,1984:76). با  بشةته  وا صار الدرجات اللباية ال نية املتنبعة وأل
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 يف نيالدلفيا cavin jonesجدارية الفنا   يف  جبا  ( 89)كبرة رق  

 (/http://www.flickr.com/photos/itsjustphilly/3534790395: عن )
 

 :األسلبب التقين واتستخدام الصةيح للخامات األكلية يف تنفيت اللبحة ايدارية  -2

 لمااا جنااح الفنااا  يف تب يااف اثامااات رااا  قااد ط يعتهااا املاديااة  لمااا  اد ماان         

 . إلفاء القي  ايمالية للبحة ايدارية 

أ  اساتخدام عادة تاماات يف العمال ايادارف الباحاد       ( " 382:6008لحممابد )تت ة 

ل علاى حتقياد  يقااع سابف للمتناقضاات      دو  تفةيط يف التباند ب  اللاب  وامللماد يسااعد   

 ".و يؤ د قيمة التع م الفين للعمل ل مما ي ةف العمل الفين ايدارف 

ن ط يعيااة م اال  وتاادل املالمااد علااى اثصااا   الساا يية الظاااهةة للمااباد سااباء  اااا       

 .األتشاب واألحجار أو كناعية

ويعبد اتتتالف ب  مالمد الس ب     الرت يق الداتلي لكل ماادة نالساماميي   

خيتلف عن تامة ال   عان املعااد  ل و ذا  اا  امللماد يادل علاى اثصاا   السا يية         

جي للعمال  للمباد نعاه بتلي يعد أحد القي  التشكيلية ا امة الا  تعكاد املظهاة اثاار    

الفين والتف يتفاعل ل ويةت ط باثصا   ال صةية عند املتلقي مما جيعلاه عنصاةًا هاماًا    

 .(639 :6008لحممبد . )يف الت  م اللباي للبحة ايدارية

مان تاالل اساتخدامها ملالماد     "  Jo Braunجاب باةو     " يتضح ذلاي يف أعماال الفناااة     

خمتلفة ثام  السماميي امل جج و ق او مان ال جااج مماا يضافي علاى ايدارياة امللماد         

 .اسسي اثشن 

http://www.flickr.com/photos/itsjustphilly/3534790395/
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 (الصمن العظي  ) م  بعنبا  Jo Braun 6033جدارية للفنااه جب بةو   ( 20 -أ)كبر رق  

 سماميي مو  جاج

 (/http://www.mosaicartnow.com: عن )
 

 
 السابقةتفاكيل من ايدارية (  20 -ب) كبرة رق  

 (مةجو سابد : عن ) 

 
 "FransWildenhain" ولداها  نةااد للفنا  جدارية(  23) رق  كبرة

http://www.mosaicartnow.com/
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 (666 :6008ل  حممبد:  عن)

 
 150ل ( سقبل)م بعنبا  6033ل  Sonya Louro do Regoجدارية للفنااه سبايا  (  26) كبرة رق  

x 50 x 25 cm 

 يتضح استخدام الفنا  ألسلبب املالمد سبةا  القيمة ايمالية يف العمل

 (/http://www.mosaicartnow.com: عن )

 : ةط بالعالقات الشكلية للتصميمات ايداريأما القس  ال ااي نمت  -

أ  ط يعااة التصاامي  ت تتبقااف علااى ط يعااة األشااكال وهيهتهااا     ( 6008شاابقي)يبإلااح 

بال ياةت ط مظهةهاا املة اي باألسالبب الاتف       ل وما حتد ه من ت  م يف اسيا  املكاااي نيساق   

العمليااات تاانظ  بااه هااتو األشااكال و يفيااات بناااء العالقااات الشااكلية ماان تااالل جممبعااة   

علااى أ  حيبيااة  ( 305: 6005 ااإلااةين)تؤ ااد و .األدا يااة الاا  تتضاامنها العمليااة التصااميمية  

نلألشاكال  ل العناكة واملفةدات التشكيلية تنش  ب  األشكال عن طةيد أسالبب تنظيمهاا  

ني دو لنا اسحسال بالضلط واملقاومة اثارجية ال  ت ديها األشاكال  ل مقاومة تن عت منها

ت املختلفااة باا   وواجااق املصاام  أ  يعماال علااى  جياااد التاابا   باا  هااتو املقاومااا       ل  املختلفااة

 .األشكال املتعددة

ولتيقيد ذلي جيق علاى املصام  أ  يادر  أساد تنظاي  الشاكل داتال العمال الفاين          

والرتا اق والتاداتل و التصالم    ل والتكاةار ل التمال وعالقاات التجااور  )من تالل عالقات 

  .للعناكة ( والتك م

الاا  افااتت عااام  " حمكااى القلعااة " شااا ة  حممااد"ويتضااح ذلااي يف جداريااة الفنااا   

أيضااًا ماان تااالل   ل والاا  تتجسااد نيهااا قااي  التما اال والت ساايط الشااكلي واللااباي      ل م6000

وال  تتيح استمةارية العا    والصلمةالتكةارية يف الدوا ة الك مة  اسيقاعاتجممبعة من 

http://www.mosaicartnow.com/
http://2.bp.blogspot.com/-EU8tKt5e9WI/TsraC02mnuI/AAAAAAAACuM/S7mn7BOZlcg/s1600/IMG_1191.jpg
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اسااتيدث الفنااا  أساااليق تنفيتيااة ماان تااالل التناابع يف       وقاادل  و تباكاالها بشااكل جااتاب   

  . امل يد من التمي  و اسيبية أإلافاستخدام تام  الفسيفساء وال جاج املعشد مما 

 

 

 

 
 

 

 م 6000لاألسكندرية ل شا ة  حممدللفنا  " حمكى القلعة " جدارية (  2216) كبرة رق  

 ( http://www.fineart.gov.eg: عن )

 

 

 

 

  

http://www.fineart.gov.eg/
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 املبحث الرابع

 التصوير اجلداري يف ظل التقنية الرقمية
 

 

 

 

يتضمن هتا امل يت مفهبم الفن الةقمي    الت ة     ا تة تارخيية لظهبر وت بر 

   أه  السمات املمي ة لفنب  ومن    التعةف على نن اساسق اآللي ل الفن الةقمي

اساسق اآللي يليها التعةف على أاباع الفن الةقميل ومن    الت ة  أله  مسات 

 .الفنب  الةقمية وأبة  اجتاهات الفن الةقمي
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 :مفهوم الفن الرقمي 

   العاااامل اليااابم يشاااهد ت ااابرات ساااةيعة يف مجياااو جمااااتت اسيااااة نقاااد اسااات اعن  

يف وسا ل اسبداع را قدمن من مباد وأدوات جديدة مت اينة ومة  ةل  التكنبلبجيا أ  تؤ ة

وقد أإلانن أيضًا ت برات ها لة لعصةاا راا أدتلتاه مان اسيا  الا مين    األعماال الفنياةل        

نضاًل عن التلمات يف التكبين واللب ل نقدمن اسابال اسلكرتواياة وأجها ة أشاعة الليا ر      

ة بالت  يقااات التكنبلبجيااة الاا   اااان ر ابااة  اابرة يف   واثااربات اثاكاا اساسااق اآللاايو

شكل الفنل حتى است اع الفنا  أ  يدتل مةحلة جديدة حلن نيهاا التكنبلبجياا يف  ا م    

واسات اعن مان تاالل ذلاي اساتق اب تياال الكا م مان         . من األحيا  حمل املهارات اليدوياة 

قًا متساعًا سجيااد  ناا  جديادة     حيت أك ين مع يات ذلي الت بر من لل الفناا  املعاكةين

 .(20: 3998لالعت ااي . )لإلبداع الفين 

أااااه اتيجاااة لإلساااهامات التكنبلبجياااة يف جماااال اسباااداعل  ( 2: 6002لطماااا )وياااةا 

 هاةت  عااادة عااةه الةؤيااة الفنيااة بصاابرة معاكاةةل  مااا طةحاان هااتو اسسااهامات جتااارب   

البساا ط   اعات  ت باساسق اآللاي أو مجالية مستيد ة ومتمي ةل وت ميكن تنفيت هتو اسبد

أكااا ين هاااتو األدوات مصااادرًا سشاا اع الةش اااة اتبتكارياااة الفنياااةل حيااات  و. التكنبلبجيااة 

 . ربكن الفنا  من است مار قدرات اآللة ن دا ذلي    ت بر شكل اسبداع

قمياة  نقد أك ين التقنيات الةقمية ر ابة للاة العصاة حيات يات   دتاال املنظبماات الة              

 .لبحدة اساسق اآللي  ملعاياتها وحتبيلها    تصامي  ننية

وهي الفنب  ال  تستخدم اساساق اآللاي يف  اتااج األعماال      لالفنب  الةقميةبنظهة ما يعةف 

نعان طةيقاة ميكان  دتاال العدياد      ل وت تت مصادرها من عناكة أتاةا  املاساح الضاب ي    

ل والةسابم اث ياة   ل لاي   الصابر الفبتبشةانياة    من املعلبمات وال يااات داتل اساساق اآل 

 (.2: 6030دل العاي) . ومن    تعديلها بشكل   م

الفااان املنشااا  بباسااا ة   "  :مفهااابم الفناااب  الةقمياااة ب ااااه    (30: 6030: الشااااعة)يااات ة       

وماان أم لتااه الصاابر املاا تبذة بباساا ة املاسااح الضااب ي أو الصاابر  ل اساساابب بشااكل رقمااي 

 " املةسبمة بربامج التصمي  
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ل متقدمةعلى ننب  اساسق اآللاي  هي مةحلة :بقبلة( 32: 6030الع د ) ما يعةنها  

ات الادجييتال بتقنياتهاا   حيت يضاف    ننب  اساسق اآللي تقنيات أتةا رقمية  الكامم

  .ومؤ ةات متعددة  املؤ ةات الضب ية واللباية والصبتية واس اءات املتنبعةل العالية

ابع من الفنب  الاتف يتكاب  بالكامال عان طةياد باةامج       " ب اه  (320: 6002ال ما  )يقبل و

ل  تظهاة  والتف يعين أ  الصبرة ا(   dicital art)وهي تةمجة للمص لح ل اساسق اآللي  

علااى شاشااة اساسااق اآللااي مكباااة ماان جممبعااة تاها يااة ماان األرقااام واملعااادتت اسسااابية    

 ".مليب  لب  32وعدد تاها ي من الدرجات اللباية ال  تتجاو  

 ما أ  ال ياااات يف الفناب  الةقمياة تعتماد علاى أرقاام العناكاة يف جممبعاة منظماة مان                

حياات يقاابم التصاامي  الةقمااي والااتف يتم اال نيااه حتبياال العمليااات     ( 0:30)األرقااام اسقيقيااة 

 .الةقميااااة وجممبعااااات ال يااااااات    هيهااااات وعالقااااات شااااكلية ينااااتج عنهااااا أعماااااًت ننيااااة  

 .(328: 6002ل  هي ة)

ن ذلااي يتضااح أ  املفهاابم الةقمااي هااب طةيقااة لتخاا ين واقاال املعلبمااات   رقااام يف شااكل    ماا

الفناب  الةقمياة ماا    و .حيت خت    ل املعلبمات على شكل رقميل ا ضات متق عة متتالية 

أحد اسجتاهات اسدي ة ال  ت ة  أعمال الفان املنشا ة بباسا ة اساسابب نهاي  لياة        هي  ت

  التهنية والةؤية الةقمية على شاشة اساسق اآللي يف حماولة سجيااد  التفاعل ب  رؤية الفنا

ماان التكنبلبجيااا   نهااب م جياااً ل ال عااد الةقمااي  عليهاااُبعااد رابااو للصاابرة وميكاان أ  ي لااد    

 .وُيع ي عصةًا بصةيًا جديدًا للبحة الةقمية واسبداع يتجسد نيتليم  قانة التع م

 :الرقمي ة عن ظهور وتطور الفن ينبذة تارخي
   الفنب  الةقمية شااها ش   أف اجتاة ناين مهادت لاه عادد مان العبمال الا  أدت ا   هابرة         

 :ومنها

 :األجتاهات الفنية ال  ت نن الفكة التكنبلبجي  -1

أاااه هنااا  اجتاهااات ننيااة  هااةت يف الةابااو ماان القااة  العشااةين    ( 1: 6002ال مااا  )ياات ة 

املساتق لية  : لفن اثا، بالعصة التكنبلابجي م ال   وال  ميكن اعت ارها مؤ ةة على مبلد ا

(Futurism) الداديةل Dadaism ) ) وال نا يةل  (Stucttion). 
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اياادية بالاات ة أ  املسااتق لية    جااااق ربجياادها    " بقبلااة ( 63: 3998)ويضاايف العت ااااي  

للديناميكياااة والساااةعة حاولااان التبكااال    معاااادتت جتةيدياااة يمياااو أشاااكال وعناكاااة  

 ."املل هتا    جااق دناعها عن اتجتاو    دمج الفن بالعل  وت ييدها لهالع

ماان أهاا  الشخصاايات الفنيااة املشااار ة يف حة ااة    ( (Duchamp ويعااد دوشااامق 

حيات  هااة  . الدادياةل نقاد اختاات  ماام امل اادرة يف ت  يعااه مجالياات اآللاةل واسياااة اساساااية       

   " نقاال   عليهاا وعلاد   م3933-3905"  ذلي بصبرة واإلية يف النسا  اثمساة مان لبحاات    

مل تكاان جمااةد لبحاااتل ولكنهااا تعااد تنظيمااًال للعناكااة املتية ااةل والتعاا م عاان البقاان     

 ت أاااه ماان الضااةورف أ  اضااو يف   ل والفااةاثل وذلااي ماان تااالل العااةه التجةياادف للية ااة   

حسابنا ل أانا عندما افكة يف حة ة األشاكال يف الفاةاثل تاالل نارتة  منياة معيناةل ناع         

ل يف ا ا  اجملال ا ندساي والةياإلايل بانفد الكيفياة الا  ات عهاا عناد        ذلي يعين أانا ادت

 .(6002 هي ة.) تصمي   حدا اآلتت 

 تاتل  و -(   (Duchampم بداية ألعمال دو شامق3960و ا  عام 

ال  لع ن نيها اسة ة امليكاايكية دورًا مهمًال هتا جبااق ت ليفه  ( Gaboجابب)و 

ل هتو املبإلبعاتل وقد شهدت هتو املةحلة أيضًا أوا ل حب يبااق النظةيةا ل عض

. هاولوو تلي الفناا  التجةي   يف ال ا ال  مت تنفيتهال األعمال الفنية اكة ةل

حيت اش  عن ذلي نن جديد جيمو ما ب  الضبء واسة ةل    أستقل  ل ننا  يف 

 .(6002 ل سالم) .اتل تالل العشةينيات وال ال ينيالفعليةجمال مستمد من اسة ة 

قد شام املفااهي  رباماًا وقاد     (  (Duchamp ا  دو شامق( 1: 6002ال ما  )يةا 

يعين ذلي لل عض أ  الفن قد ماتل  ت أ  ذلاي  اا  بالنسا ة لفنااا   تاةين بداياة جديادة        

األو  جعلاان " دو شااامق"مااو ت اابر الفاان والتكنبلبجيااا يف اهايااة القااة  العشااةينل ن اابرة     

لةقماي   هنا   برة علاى مجياو أشاكال الفان اساإلاةل وقاد رب ال ذلاي نيماا يعاةف باالفن ا           

Digital Art      وهااب ناان يتمياا  بكباااه بعياادًا عاان املاديااةل ويناااقا مفهاابم املبإلاابع علااى

عكااد أساااليق التصاابية املعهاابدةل نهااب يعااد بدايااة لعصااة جديااد أكاا ح نيااه شااكل الفاان   

 . مفاهي  و اجتاهات جديدة عليهاالة يسي ل وهب ما ميلي 
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 ".  Marcel Duchamp"عمل للفنا  مارسيل دو شامق ( 22)كبرة رق  

 ]العجلة املتية ة [ ( . م3925 -3552)

 http://www.arthistoryguide.com): عن 

 

 

 
 ( 28)كبرة رق  

 (م3923" . )Martha Boto "مار ا ببتب أعمال إلب ية متية ة للفنا 

 (http:// -textosyarte.blogspot.com: عن )

http://www.arthistoryguide.comعن
http://1.bp.blogspot.com/_hWqLrJpo42k/TDJijI2cjPI/AAAAAAAAAMA/Mt9-pqABya0/s1600/ARTEBA2-Martha+Boto.jpg
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هاب املادانو   (  Malevich)أما بالنس ة  لل نا ية الةوسيةل نقد  اا  ماالفيتا   

" لااة باا   الفاان هااب النشااال الةوحااي املسااتقلل و إلااانة لااتلي قااام           عاان الفكااةة القا 

 .(6002ل ال ما  . ) بدور را د يف استكشاف  اجتاو جديد(  (Tatlinااتل 

   مااان أهااا  املصاااادر يف الفااان املاااةت ط باااالت بر التكنبلااابجيل هاااي ارت اطاااه      

بالتفسااااماتل واتسااااتخدامات ايدياااادة للضاااابء واسة ااااةل الاااا   هااااةت يف الفاااان   

ومان أباة  ننااا  هاتا اجملاال      ل اسة ي والفن الضب ي وشمها مان التقنياات الةقمياة    

 Nicolas)نةل وايكاااابتل سااااكب ( Yean Tinguely (جاااا  تتجاااابلي 

Schoffer) ويف جمال الفن الضب ي املتية  مار اببتبل(marthaboto ) و ينيت

 ( .(Kenneth Martinمارت  

 
 الضب ية Martha boto ""  من اعمال مار ا ببتب ( 22)كبرة رق  

 http://www.artnet.com): )عن
 

 

 

 ( 22)كبرة رق  

 "Kenneth Martin"الفنا  مارت 

http://www.artnet.com(عن
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أحد أعماله املنتجة من  اسة ة ال صةية ال  حتدث اتيجة تهت ا  الظل والضبء املنعكد على 

 (م6005)الس ح املصقبل 

  http://www.camdenartscentre.org/exhibitions): )عن

 : التعل مساهمات املعاره الدولية ومةا    -2

 ااا  للمعاااره الدوليااة الاا  تت اد ااا الاادول املختلفااة وال ينااالي الااتف يعقااد يف     

اسسااكندرية والقاااهةة ونينساايا وال ندقيااة واملتاااحف اسدي ااة الفضاال يف جتميااو الفاان     

 . اسديت وت برو واملنانسة نيه

يف ذلاااي أااااه قاااد  هاااةت الت ااابرات يف معاهاااد     ( 69: 3998العت اااااي)ويااات ة  

واألناث واملنظمات الفنية ال  ختصصن يف جمال الفناب  التكنبلبجياة والا      التعلي 

. ااتشةت يف خمتلف أ اء العامل ومان أشاهةها ماا يبجاد بالبتياات املتيادة األمةيكياة       

ا يتصاف باه ننااابو    ملا "   Yeemياي  "ومن أبة  املنظماات الفنياة وأ  ةهاا تا  مًا  معهاد      

مااان تااا  مه  علاااى ذلاااي مااان تاااالل اساااتيدا ه  شااا كات العلااابم والتكنبلبجياااا يف       

  .(Beverly Reiser)بيفةلي ريسة"  اليفبرايا بعشةاف 

يف بةي اايا نقد اتصفن املؤسسات الفنية تاكاة مجعياة نناب  اساساق اآللاي       و 

 بليااادج يف و لياااة جبايااات (  JhnLandson)جاااب  تادساااب " يف لناااد  بعشاااةاف

 .املعهد العالي يف  مليب  و يل 

مان املعااره ال اار ة املتخصصاة يف     (  رت دباي )أما يف البطن العةباي نيعاد معاةه          

الفنااب  ايميلااة علااى املسااتبا العااامليل  مااا يعااد ماان أهاا  وأ  ااة املعاااره حضاابرًا       

حقد تال ماا  دورات وتفاعاًل على مستبا الشة  األوسطل وقد أقي   تا املعةه أربو 

 مااا ل ةجناحاًا علااى مساتبا املشااار ات لنخ اة ماان الصااتت الفنيااة اسقليمياة والعاملياا     

 الفنيااة ومنتاادا الفاانلألعمااال "  ابيتااال"منهااا جااا  ة أبااةاج ل تقااام نعاليااات تاكااة بااه 

دورتيااه السااابقت ل  مااا تةانقااه نعاليااات     لالعاااملي الااتف حظااي بعشااادة واسااعة تااال    

فاااة تشااامل املشاااةوعات الفنياااةل وعاااةوه األناااالمل والعاااةوه    واشااااطات  قانياااة خمتل

األدا يااةل واياابتت التعةيفيااة؛ لياابنة املعااةه ل ا ةيااه جتةبااًة ت م يااَل  ااا تعااةِّنه  علااى   

 . اسبداعية العاملية بكل أوجههااسة ة 

http://www.camdenartscentre.org/exhibitions
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  (http://www.artdubai.ae/index.php) 

 

 

 (م 6030) أحد األعمال الضب ية املعةوإلة رعةه أرت دبي( 25) كبرة رق  

 دبي.]تةا يق لقصاكات أشعة اساسا   [

( http://www.artdubai.ae/index.php: عن) 

 

 
( . مدينة العجا ق )بعنبا  ( . م 6030) حاجي وتليل جةيج عمل للفناا  جبااا ( 29) كبرة رق  

 معةه  رتدبي

  http://www.artdubai.ae/index.php): عن )

 

http://www.artdubai.ae/index.php
http://www.artdubai.ae/index.phpعن
http://www.artdubai.ae/index.phpعن
http://www.artdubai.ae/index.php(عن
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لقااد تشااكل تاااري  الفنااب  الةقميااة ربا  ااة الت اابر العلمااي والتكنبلاابجيل     

 مااا تاا  ة يف البقاان بت اابر اسة ااات والتيااارات الفنيااة يف تاااري  الفنااب  املعاكااةةل      

 ما ارت ط التاري  التقين للفنب  الةقمية بظهبر اساسا ات اآللياة باملؤسساات ال ي ياة     

 . قانة اتستهال ية والتقنيات املةت  ة بهااأل ادمييةل أإلانة    ذلي ت  ةو بال 

وأيضااًا ( 6002لهي ااة )و  ( 6030ل الشاااعة) و ( 6030لالعايااد )يتفااد  اااًل ماان    

م عنادما  3986علاى اااه تعابد أكابل الفان باساساق اآللاي  ا  عاام         ( م3998لالعت ااي )

 يف البتيااات املتياادة اساسااق اآللااي  " Ben Laposkyتببسااكي. ف. باان"اسااتخدم 

ل "  لكرتواااي"وذلااي سعااداد تكبينااه جتةيااد  ل متنااا ة ورامسااة بياايااة باا ا بب  ااا بد 

نتكبااان كاابرو جمااةدة ألقاابال رياإلااية تشاا ة ل حياات قااام بةساا  ذبااتبات  لكتبرايااة 

معةإلااًا وذلااي يف 632وقااد عةإلااها يف أ  ااة ماان  ل  اا  أت عهااا بصاابرة ملباااة  ل األمااباج 

 (.3928- 3986)الفرتة التارخيية من عام 

م  هاةت جتاارب يف املااياا لعاامل     3982يف عاام  " أاه (  39: 6009لاملبسى) تت ة 

الاتف  اب  اظا  رسا  مةت  اة      ل (  ( Frank Herbartالةياإليات نةاااي همباةت   

ل ة الكاا بد ليابنة أشاكال حااةة   مساتخدما راسا  ذبااتبات و أشاع   ل برت ي اات عديادة   

ألااه ياةا   ل لفياديب مه بانقاد  ااان تصاامي   ل حيت  ا  مهتمًا باألشاكال املتية اة   

ل وت بيةهاا   استكشاانها   اساسق اآللي  بيا  م ادئ تاكة ميكان ت بر الفيديب و

   . ما يصف الفنا  أعماله ب اها ااشهة من عناكة رياإلية

 بباسااااا ة السااااالينل م3920نقااااد  هاااااة أول  م يااااابتة لفااااان التصااااامي  يف عاااااام  

k.alsleben) )أيضاااًا (w.fetter)   مااان تاللاااه العدياااد مااان  باملااياااا حيااات اااااتج

 وجااااابرجنيد( (FridrNakeة ااياااااي اللامااااادياألعماااااال الفنياااااة لفنااااااا  م ااااال   

(Georgnees( . )326: 6002ل هي ة).  
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 (م3986" . )  "Ben Laposkyال دايات األو  ألعمال الفنا  بن تببسكي( 20)كبرة رق  

 (http://www.symmetrymagazine.org: عن )

 

 

 
 

 
باستخدام وال  اتسمن ( م3982")  "Ben Laposkyمن اعمال بن تببسكي( 23)كبرة رق  

 oscillons لونات مرشح

 http://www.symmetrymagazine.org: عن 

 

 

 

 

 

http://www.symmetrymagazine.org/
http://www.symmetrymagazine.org/
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حيت يةا أ  باتور الت ابر يف الفناب     ل قبل  تة( 62-61: 6002ل طما ) ت أ  لا 

"   scanالةقمية  ا  عن طةيد  دتال الصبرة ا  اساساق اآللاي بباسا ة الساكا     

أ  هتا التكنياي يف معاياة الصابر  اا  مي ال  ابرة؛       ل    معاية ال يااات بعدة طة  

. و يعايااه ألاهااا املااةة األو  الاا  يساات يو نيهااا اساسااق اآللااي  أ  يااةا عااامل الصاابر     

وبااةش  هااتو ال اادايات شاام املقصاابدة كااارت معايااة الصاابر ماان املكباااات الة يسااية       

م اساات اع  ااال  بمااق 3989ويف عااام ل نيت اابر الصاابر الناجتااة ماان اساسااق اآللااي  

(CalComp )     كنو أول ما ينة  لكرتواية تنفت رسبم ل تابنةت علاى ا اا   جتاارف

 .  هةت يف عصة اساسق اآللي  جةانيي

أاااه ماان اتبتكااارات الاا  ساااعدت بشااكل      ( 62: 6002ل طمااا )ايضااًا ياات ة        

م مااان اساااتكمال   يفاااا   3926  معلاااى ت ااابر الفناااب  الةقمياااة ماااا حااادث يف عاااام   

لةسااااالته الشااااهمة يف الااااد تبراو يف معهااااد   ( Ivan Sutherland) سااااا ةتاد

ار الااا  حااادد نيهاااا اظاااام مسااا    Massachusetts))تكنبلبجياااا  ماساشبساااتد  

نمااان تاااالل اظاااام مساااار  التفااااعلياألساااكتد الاااال م يف اساساااق اآللاااي  جةانياااي  

األسكتا نيه يسات يو املساتخدم أ  يةسا  م اشاةة علاى أا بباة أشاعة الكاا بد بقلا           

إلب ي أف تلية إلب ية  هةبا ية داتل أداة تش ه القل  وأف حة ة للقل  عرب الشاشاة  

  اظاام مساار األساكتا بالعدياد مان      تظهة على الشاشة يف كبرة مسار إلب ي ويتميا 

نعااه بباسا ة أماة بسايط  مان تاالل الضالط علاى         ل قدرات الةس  ورجةد رس  تط 

وميكان تبجياه   ل  رو على لبحة املفاتيح تظهاة ت ابل متبا ياة أو ذات طابل ومتسااوف     

اثاط نيات ياةبط اق ات  أو ميكان رسا  دا اةة حابل اق اة مة  ياة بنصاف ق اة             

( 26)يف الشااكل ل كال هندسااية بسااي ة وتلاايم مبقعهااا  وميكاان تاادوية أشاا . حماادد

يظهة ايفا  سا ةتاد أ ناء استخدامه جها  مسار اتساكتا وهاب أول جهاا  جةانياي     

والقادر على الةس  بالقل  الضب ي علاى شاشاة اساساق اآللاي       لم3921 م يبتة عام 

 . ورؤية النتا ج يف اسال
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 (م 3921" . ) I van Sutherland" ايفا  سا ةتاد ( 26) كبرة رق  

 (https://design.osu.edu/carlson/history/images/pages/ivan:عن)

 

 ما  ا  من أبة  اتترتاعات ال  ساهمن يف ت بر نناب  اساساق ماا قاام باه                

 وجااابرج ( Michael Noll) اااابل وميشااايل( FriederNake) نةايااادراييالعلمااااء 

 (George Nees )    وذلي برتتيق أول معةه ألعمال ننية مت تبليادها علاى  م يابتة

  .ب ملاايا اللةبية "هب د الفنية"يف مدرسة 

http://en.wikipedia.org/wiki/A._Michael_No)l) 

أاه  اان املعةوإلات ع ارة عان كابر نبتبشةانياة    ( 6002لال ما  )حيت يت ة       

  وبااايال جااابل   Nollمكاااربة ساتااااج  لاااة رسااا  امليكاااةونيل  الااا  ابتكةهاااا اااابل      

(BelaJulesz) حيت قاام اابل بعاتااج كابرة ط اد األكال مقنعاة للبحاة بةجيرتايلاي          ل

(Bridget Riley )  ( التيااار)الاا  عنبااهاااCurrent     والاا  تبجااد  يف جممبعااة

نان األوب  ) ووكف اثط العلبف  تا الفان ال صاةف   ". الفن اسديت بنيبيبر " متيف 

https://design.osu.edu/carlson/history/images/pages/ivan
http://en.wikipedia.org/wiki/A._Michael_No)l
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OP Art  ) 90اسق اآللاي  يكاةرو   الةياإليل    جعل اس( جا)ب اه م ل منينى جيق 

و ا  عةإله النااجح للعمال األكالي جعلاه ي يات يف مقادرة اساساق اآللاي  علاى          . مةة

 .  اتاج أشكال خمتلفة من التصبية التجةيدف  اتاجًا جيدًا

ينااتج كاابرًا  70941BMحاااول أ  جيعاال  م ياابتة  ( Noll)ولااتلي نااع  ااابل   

بطهااا ل و ااتلي كاابرًا  خب (  Mondrian) مة  ااة ماان لبحااات الفنااا  مبااادريا     

 ( . Apollo & Orpheus) لنين ريتشارد لي بلد أو رنيبل وأببللب 

كابرة  ( Noll)الةقمي ورسام ميكاةونيل  أااتج اابل    اساسق اآللي وباستخدام  

عااام  (Mondrian)مبااادريا " شاا ه عشاابا ية تشاا ه بشااكل را ااو يف الرت يااق لبحااة   

بااادريا  والصاابرة الناجتااة ماان     اا  عااةه كاابرًا  يااةو د للبحااة األكاالية مل    ل م3932

  :6002ل حممااد ) (.Bell) شااخ  يف معماال باال   300اساسااق اآللاايل وعةإلااها علااى   

62-10). 

ساهامات العلمااء وتارباء الةياإلايات واملهندسا  أيضاًا        من تالل ما تقدم جند   

يف استخدام اساسق اآللي  يف ااتاج الفن حيت  ااابا ما ودين باملهاارات التكنيكياة     

 واآل  مااشااهدة مان    لالضةورية للتفب  يف استخدام املا ينة ومفةدات اساسق اآللاي 

التقدم اسادث يف  مكااات الةس  باساساق اآللاي  ل أدا    اساتخدامه يف جمااتت     

عديدةل من أنالم الكةتب  املتية ة    ا ندسة ودتب ا    الفن التشكيلي حيات  

وتنفياتها   أبادعبا يف عمال تصاامي  مان اساساق اآللاي       ن هة العدياد مان الفنااا  الاتي    

وهاتا ماتشام  لياة الدراساة اسالياة حيات تعماد    تنفيات         . على هيهة جاداريات  ا مة  

جاداريات مصاممة باربامج اساسااق اآللاي و مان  ا  تنفيااتها بباسا ة التقنياات اسدي ااة          

 .اللي ر – ال ابعات العمالقة الةقمية 

دامات اساسق اآللي يف جمال الفن  ااان عنادما قاام    نال دايات األو  تستخ

بعض املربجمب  رياوتت لتشفمات يف كابر وأرقاام تعتماد علاى الصاياشات الةياإلاية       

ل حتااى يساات يو اساسااق اآللااي  التعاماال معهااا  اا  يرتمجهااا يف كاابر أشااكال وت اابل 

املعااةه حياات أقااي  ل م 3928وقاد أقااي  أول معةإلاا  ننااي  لفاان اساساق اآللااي  لعااام   
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ماا املعاةه ال اااي نا قي      أ لردينة ايبيابر  ( Gallery Wiss جالمف واي )األول يف 

 ل(friedernakeايي نةاياااادر)ماااانه  الفنااااا  ل ب ملاايااااا( Stuttgart شااااتبتلارد)يف 

 (. Georg Neek اييرج بج)و

 

 

 
 مقال العمل(  م3926". ) "friedernakeايي  نةايدرعمال أمن ( 21)كبرة رق  

Cm21x15 

(http://dada.compart-bremen.de/node/5043: عن( 

 
 (م1956-1954(ايي جتةيدات لتبتبات الكرتواية  نةايدرعمل  تة للفنا  ( 22)كبرة رق  

 cm 31×  1665مقال العمل 

(http://dada.compart-bremen.de/node/5043 :  عن ) 

http://dada.compart-bremen.de/node/5043(عن
http://dada.compart-bremen.de/node/5043(عن
http://dada.compart-bremen.de/node/5043عن
http://dada.compart-bremen.de/node/5043عن
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بيلااي  لاابنة  م أسااد الفنااا 3922أاااه يف عااام " :(380: 6002ل اسااةا ف)تاات ة        

(Billy Kluver) روباةت راوشانربج  و (Robert Raushenberg )   ياااًا رمسياًا 

التجةيااق يف الفاان والتقنيااة " لت اابية التعاااو  باا  الفناااان  واملهندساا  وأمساااو مجاعااة   

Experiments in Art and Technology-EAT " و اااان  ااتو املنظمااة

أهمية  ا مة يف حتدياد اقاال اتلتقااء با  الفناا  واساساق اآللاي  ن ادأت يف التبساو           

حياات اوجاادت هااتو املنظمااة ايااب املال اا  وال يهااة  ل الفنيااة اشاا ةواألاتشااارعن طةيااد األ

نقاد  ااان تهادف ا    الاة الفكاةة      ل املناس ة الا  شاجعن اتباداعات الفنياة ا اماة      

 ."بداع الفنا  ال شةف والتقنيةال   اان سا دة يف اجملتمو  اتا  يف الفصل ماب  اس

( Andy Warhol)اااديبارهبل وماان أبااة  الفناااا  الااتين ااضاامبا للمنظمااة                

 ( .(Robert Rauschenbrgوروبةت راوشنربج

عنيان بفان اساساق     اساساق اآللاي  م  هةت مجاعاه يابااياة لتقنياة    3929ويف عام        

والاا  ( CTG)وعةناان بااا     Japanese Computer Techniqueاآللااي 

 (Harukiهاااااارو يو( (Masao Kohmura أسساااااها ماسااااااو بهمبرا

Tsuchiya )د أسهمن بشكل   م يف  عادة تشكيل الفان املة اي ونتيان  ناا      نق

. جديااااااادة للتعااااااا م الفاااااااين مااااااان تااااااااالل اساساااااااق اآللاااااااي  ب سااااااالبب معاكااااااااة        

http://modcult.org/tags/computer%20technique%20group)) 
 

 
 "العبدة ا  الساحة " بعنبا  ( . مCTG ( . )3929)عمال مجاعة أمن ( 28)كبرة رق  

http://modcult.org/read/2010/3/9/return-to-square
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 (http://modcult.org/tags/computer%20technique%20group: عن )

-  
-  

 :  اآليل احلاسب فن -
 اسااتلالله ميكاان األشااةاه متعاادد جهااا " :أاااه اآللااي اساسااق مصاا لح يعااةف

" العماااااال  هااااااتا  بتنفياااااات  يقاااااابم  الااااااتف  بالرباااااااامج  بعماااااادادو  معاااااا   عماااااال  لتنفياااااات 

http://www.angelfire.com  املع يااات ق اابل هااب اآللااي اساسااق نب يفااة 

 املعلبماات  بينماا  مالحظاات  أو حقاا د  هاي  واملع ياتل معلبمات    لتيبيلها ومعايتها

 .  ليها انس ها ال  املعااي هي

 : التالية باثصا   يتصف اآللي ناساسق

 .  لكرتواية أج اء من ترت ق -1

 . والنتا ج ال يااات لتخ ين وسيلة على حتتبف -2

 . ليًا العلميات مجيو يف وتتيك ل املخ   الرباامج من اتعليمالت تتلقى -3

 . ال يااات  تةاج و سدتال جتهي ات لديها -4

 طاقاة  أول  األشاةاه  متعاددة  عاماة  لاة   هاب  اآللاي  اساساق  ناع   ذلاي  تاالل  ومن

 ال اقاة  تلاي  لتب ياف  ذا ةتاه  يف ختا    الا   الاربامج  تالل من تبجيهها يت  تام  جنا 

 . معينه مهام تنفيت يف

 عصاةاا  ولياد  ولايد  اسدي اة  التكنبلبجياا  اترتاعاات  أها   اساسابب   ا  وملا

 ومةاحال  حلقاات  عادة  اترتاعاه  سا د  نقاد ل  السان   مهات ت بر اتاج  ا  بلل  اسالي

 . له اسالية الصبرة    البكبل على ساعدت

 أجةيااان  جتاااارب  هاااي " اآللاااي  اساساااق  نااان " يف والعلااا   الفااان  بااا   العالقاااة   

 مت  ذا يفعلااة باا   ميكاان ومااا ينتجااة أ  املااربمج اآللااي اساسااق يساات يو مااا ت تشاااف

 .  الربجمة هتو  طار يف معينة عشبا ية عناكة  دتال

 الةقميااة نااالفنب ل  ال صااةية الفنااب  جمااال يف  اآللااي اساسااق ناان بااة  حياات

  إلاانة  ر ابة هب امنا ننية  بسيلة اآللي واساسق وممي ة أست نا ية قيمة ذو اك ين

 (3998لالعت ااي . ) الفين األبداع يف ابعية

 ( : 381: 6002ل اسةا ف) تقبل 

http://modcult.org/tags/computer%20technique%20group
http://www.angelfire.com/d20/nahla
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 الفناا   رؤياة  تلايم  على عمل والتصبية الةس  جمال يف  اآللي اساسق دتبل   

 التعاا م طااة  تلاامت وبالتاااليل الفااين العماال شااكل يف املفاااهي  ماان للكاا م اسااديت

 التشاكيلية  باالنباحي  نقاط  تيهات   الفناا   ن ك حل اسدي ة داةاأل بهتو رت اطهات الفين

 حتاى  أدا هاا  وطاة   اسدي اة  التكنبلبجياة  للمفااهي   أيضااً  ت اة   و مناا  الفاين  العمل يف

  .تالله من التع م يةيد التف بالشكل  اآللي اساسق ي بع أ  يست يو

 يف الفااين للتعاا م عدياادو اجتاهااات  هااةت أاااه(  6002ل اسااةا ف) تاات ة  مااا       

  اآللااي اساسااق جمااال يف والعشااةين الباحااد القااة  وباادايات العشااةين القااة  اهايااات

 :منها

 باسااتخدام الفنااا  يقاابم حياات  Digital Imaging الةقمااي التصاابية أساالبب -1

 علاى  رقمياة  كابر   دتاال  أو ننية عمالأ بناء يف سباء رقمية   داة  اآللي اساسق

 أبااة  مان ل   اا  الشاكلية  اثاابا، علاى  التعاديالت   جاةاء   اا  مان   اآللاي  اساساق 

 Daniel ااااابجة دااييااال" الفناااا  األسااالبب هاااتا اساااتخدمبا الاااتين الفنااااا 

Canogar".  

 

 
 

 Daniel Canogar" من أعمال الفنا  دااييل  اابجة( 22)مصبرة رق   

يصبر الفنا  أج اء جس  اساسا  يف بنية من التكةارت من األيادف متداتلة ومتشابكة بعضها 

 ال عض لييدث هالة من اثبف ا لو 

 (http://ajordanhasablog.blogspot.com:عن )

ت جممبعاة مان الفنااا     وتةا ال اح ة أاه يف الساحة التشكيلية السعبدية  هاة 

الةقمي  التف امتا ت أعما   ب سالبب التصابية الةقماي مانه  جممبعاة الفان الةقماي         

وال  تعد اجملمبعة األول ال  اا لقن باململكة العةبياة الساعبدية مؤلفاة مان   اة مان       

http://4.bp.blogspot.com/_mSBuH0LgiKU/S9WtS7jd0tI/AAAAAAAAAOM/xd1mgedU_x8/s1600/scan0013.jpg
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نب ياااة امل ااامف "مااانهن الفناااااه ل الفناااااات التشاااكيليات والالتاااي ت نيناااا الفااان الةقماااي

حيات اعتمادت   " هنااء الشا لي  ل هادا الاةويد  ل عا شة اسار يل الةويشد ة منالفنااالو

أعما ن على حتةية كبرة نبتبشةانية ومعايتها ب لبا  الفة  وتدرجات ألابا  ال التاه   

 .( 22)رق   كبرة ما يف ل الةقمية لليصبل على الفكةة النها ية

 
مقال ( . اشكالية اتتيار ) بعنبا  ( . م6009)امل مفمن أعمال الفنااة نب ية ( 22)كبرة رق  

 س  80×80العمل 

 (/group.net-art-http://www.digital: عن )

 

 

 

 

 س 80×20( . اشكالية حياة) عنبا  ب( . م6009. )من أعمال الفنااة نب ية امل مف ( 25)كبرة رق  

 (كبرة م تبذة من الفنااه : عن ) 

 

http://www.digital-art-group.net/
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مان    Digital Compositionمان األسااليق األتاةا أسالبب التكابين الةقماي        -2

 (Chris اةيد ننلاي      هاتا النابع مان التصابية الفناا       الفنااا  الاتف اجتهابا    

Finley )    نقااد ابتكااة مفااةدات رقميااة بااالرت ي  علااى عناكااة التكاابين ماان لااب

 .دام أدوات اساسق اآللي  ستخاوتط وشكل وال  مت اعدادها ب

 

 Chris Finleyعمال الفنا   ةيد ننلي أمن ( 29)كبرة رق  

 (http://thelaterparade.blogspot.comartist-chris-finley.html:عن )

هاي طةيقاة جديادة يف بنااء وعاةه األعماال       ل و Software Artنان الربجمياات    -3

تعتمد على بةامج ننية يقابم بكتابتهاا   الفنية املنتجة من تالل اساسق اآللي  حيت 

   تعةه على شاشة اساساق اآللاي  بشاكل مساتمة     ل الفنا  سبداع هتو األعمال 

اساةا فل  . )(Golan Levin)ومن ننااا  هاتا اتجتااو جابت  لايف       ل ومتية  

6002) 

 
 (مGolan Levin ( . )6000جبت  ليف  ) من أعمال الفنا  ( 50)كبرة رق  
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 (/http://www.flong.com/projects/aves: عن )

 : أه  السمات املمي ة لفنب  اساسق اآللي   -

يتمي  نن اساسق اآللي  باعتمادو أوًت علاى الت ابر العلماي والتكنبلابجي ل  ذ      

ساتااج أشاكال خمتلفاة ومتنبعاة     نتح استخدام اساساق اآللاي  يف الفان نةكاًا متعاددة      

ليااة ايدياادةل ولعاال ماان أهاا  الساامات الفنيااة ماان حياات      اماان الفنااب  التشااكيلية ايم 

 : تالي الالشكل تقسي  األعمال     الث أقسام هي  

ال  تتسا  بالتسا يح واساتخدام بعادين نقاط والفاة  هناا        : رسبمات ايةانيي  -3

ت خيتلف   مًا عن األعماال التقليدياة  ت بااتتالف األداة وطةياد التنفياتل  ذ      

 . يت  ذلي باستخدام بةامج حمددة للكم يبتة

 ذ تتضاح هاتو األعماال يف شاكل ذف أبعااد      : أعمال تتس  باألشكال املة  اة  - 6

وشال اااًا ت يااات  عاااةه هاااتو األعماااال تاااالل مساااانة  منياااة واساااتلالل          ال اااة 

 .  مكاايات اسة ة وتنبع التشكيل أ ناء العةه

ب ةيقة شام متبقعاة أو مةت  اة نساابات رياإلاية      : أعمال نينة جديدة م تكةة -3

أوعالقااات اساا يةل وشال ااًا مااا تكااب  هااتو األعمااال املت اابرة ويف حالااة حة ااة    

ةل  ذ دا ماًا ماا تقارتب مان     ا مًا ما تتسا  بايادة وال ةانا   مت ايدة يف تكبينات د

 (312 :م3998ل الق ااي. ) باقو    تتيبل    النخل وهكتاشكل ال

 :الفن الرقمي أنواع
 3D:و ال ال ي األبعاد  2Dالفن الةقمي ال نا ي األبعاد  - أ

اابع  "أااه     ( 22 :3998لالعت اااي  ) ما أوردو ( 2Dذات ال عدين)يشم مص لح        

عاادادها النماااذج التشااكيلية    معاا  ماان الصاابر اساسااق اآللااي  الاا  مل تسااتخدم يف     

 ."املتسمة باسج  

( أف  ال ااي األبعاااد) مااا يعااةف بالعماال الااتف مل ياات  كااياشته يف شااكل مبدياال          

ويف معظ  األجه ة ذات ال عادين يات  عاةه    . والتف يت  وكفه ب اه يبجد نقط ذا بعدين

http://www.flong.com/projects/aves/
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 ماا يعتماد هاتا النابع مان الفناب        ل علبمات يف قاعادة ال ياااات يف وقان واحاد      ل امل

علااى الةساا  املساا ح واهمااال عمااد اترتفاااع نهااب ية اا  نقااط علااى ال اابل والعااةه          

 (3998لالعت ااي . )تصميمهاللعناكة ال  يت  

( Mohr)من أبة  الفنااا  الاتين عملابا علاى اتجتااة ال ناا ي األبعااد الفناا  مابر                  

حيااات اساااتخدمن جممبعاااة مااان ( Vera Molnar)والفناااااة الفةاساااية نااامام ولناااار

 .العناكة ا ندسية م ل املةبعات والدوا ة وامل ل ات بدقة واتقا  

الاااتف (  Harold Cohen)الربي اااااي  هارولاااد  ااابه  " و اااتلي الفناااا         

 اافبردسااات" جبامعاااة ا تشاااف  مكاااااات الااات اء اتكااا ناعي يف جماااال الفااان     

Stanford       يف معامل الت اء الصناعي التابعة  ا  اا  لدياه تبقعاات خمتلفاة لنظاام

  .(6002لال ما  . )الةس  اككبم باساسق اآللي التف كممه وشيدو

و ذا  ااااان معظااا  الةسااابمات املتبلااادة باساساااق اآللاااي  افاااتتها أدوات الةسااا            

ابتكةاظامااًا تاكااًا بااه ( Cohen)اسلكرتوايااة ت عااًا ملباكاافات مربجمااة نااعاكبه   

هااب ماان رواد املبجااة ايدياادة  ( Cohen)ساتاااج رساابمات باساسااق اآللاايل و اابه   

. " اليفبرايااااا"جبامعااااة ق اآللااااي للتصاااابيةالربي ااي الااااتف اجتااااه    قساااا  اساساااا    

 (6002لال ما )
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×  9 مقال العمل( . م3952" . ) Vera Molnarنمام ولنار " من أعمال الفنااه ( 53)كبرة رق  

 س  31

 (/http://www.veramolnar.com: عن )

 

 

 
 ( Harold Cohen) الفنا   هارولد  به  (  56)كبرة رق  

http://www.veramolnar.com/
http://2.bp.blogspot.com/-A5Qmp6AiC7M/TajSuEOEdDI/AAAAAAAAAJM/VRNJtccrifs/s1600/58598-large.jpg
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 (http://rii-it.blogspot.com: عن )

 

نيشم    الصبرة الكسةية ال  تةتك  علاى  ( 3Dال ال ي األبعاد )أما مص لح        

 (22 :3998لالعت ااي ) .استخدام املناهج اسسابية يف  عداد مناذج  ال ية األبعاد

ل واترتفااع نهب يبنة ال عد ال الت وهب اترتفاع أو العمد نييقد ال ابل والعاةه            

 ماا يقادم الفان ال ال اي     ل نتخةج األعمال بصبرة حتا ي الباقاو بصابرة  ا مة جادا    

 . تصميمات متية ة من تالل عدة بةامج 

ل يف الت ابر مان الةسا  ال ال اي األبعااد      أاه يةجو الفض(  92: 6002لال ما )يةا        

م نقااد عاااجل الصاابر املتاحااة بااربامج مساااعدو   3925عااام (  Daivd)   العااامل دانيااد  

حياات مكنااه ماان ل لمااد واتاعكاساااتعلااى حما اااة الظااالل وال نيااة النسااجية ماان امل

 . د باستخدام بيااات مالمد األس حاتتال  تة ي ات ذات تعقيد شم عا

ميااة الاا  تعتمااد علااى الااربامج  ال يااة األبعااادل  صاال ماان تال ااا     نااالفنب  الةق

الفنااا  علااى الشااكل امل لاابب ماان مجيااو اتجتاهاااتل هااتو الااربامج سااهلن علااى الفنااا   

قباعااد املنظاابر وأسااد الظاال والناابر وذلااي لبجاابد اسمكاايااات العاليااة نيهااا وشال ااًا           

ديكبر وأيضااًا أكاا ح ماان تسااتخدم هااتو الااربامج لعماال التصااامي  املعماريااة وهندسااة الاا 

 . السهل تصمي  جداريات جمسمة من تالل الفن الةقمي

 

 
تط أاابيق تةااد ) بعنبا  ( . م3929" . ) Daivd"من أعمال الفنا   دانيد (  51) كبرة رق  

 (جبنيا  

 س 10ْx20املساحة.  ]ط اعة سي ا ةوم[

http://rii-it.blogspot.com/
http://www.blockmuseum.northwestern.edu/exhibitions/current/imaging/index.html
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 (http://www.blockmuseum.northwestern.edu: عن )

  

http://www.blockmuseum.northwestern.edu/exhibitions/current/imaging.html
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 : ننب  حما اة الباقو والصبر ال ال ية األبعاد  -ب

 :يندرج حتتها الفنب  التالية 

  Holograph:نن ا بلبجةاف -3

يعتاارب ناان ا بلاابجةاف ماان أحاادث الفنااب  املعاكااةة حياات يااةت ط ارت اطااًا و يقااًا              

 .نهب اقرتا  العل  بالفن ل بالتقدم التكنبلبجي 

ل أاه تةجو  لماة ا بلابجةايف ا  األكال اليبااااي     ( " 6002ل اسةا ف)تت ة         

"  Gramaجااةايف أو جةامااا " مااا أل باليباااااي معناااو الكاال" Holosهبلاابل"نااالفي 

 .الةؤية الشاملة ل نمعناو الةسالة نتعين الصبرة الكلية املةسلة أو الصبرة اجملسمة

وا بلاابجةاف ع ااارة عاان جمساامات لياا ر  ال يااة األبعاااد تنااتج اسااخة م ابقااة  ال يااة         

األبعاااد ماان ايساا  اسقيقاايل وحتتاابف جمساامات ا بلاابجةام علااى عمااد واتااتالف يف    

 .نظبرل مما يتيح رؤية ايبااق اثلفية من الصبرة امل

( 6002ل اساةا ف )أيضاًا  ( 6008لحممابد ) و  (3998ل العت اااي )ويتفد  اًل من 

ديناااايد " يةجااااو جاااتور ناااان ا بلااابجةاف    العااااامل الربي اااااي الفي يااااا ي    "ااااه  أ   

 ماان وإلااب  عاان طةيااد  يااادة القاادرة التيليليااة  م3922عااام " Dines Gaborجاااببر

 .وذلي  باستخدام الشعاع الضب ي ل اجملهة اسلكرتواي 

امياااااان لياااااات  للياااااا ر ماااااان تااااااالل العااااااامل  م مت ا تشاااااااف ا3926ويف عااااااام 

(AmetLeth ) والعااامل جبريساااوباتنكد (Gores )    حياات اختااتا اللياا ر مصاادرًا

 .للضبء واست اعا تعديل التصمي  التف وإلعه دينيد 

يف الفي ياااء علااى اللااب  الفبتاابشةايف    م اادأ ا بلاابجةاف  "( 6030ل وليااد)يبإلااح 

ل نهااب  يتاا  ة  Interference fringesالااتف خياا   الصاابرة بهيهااة حاا و  تااداتل  

ب شااعة اللياا ر نيخاا   الصاابرة  ال يااة األبعاااد ب ةيقااة خمتلفااة عاان ألاابا  الفبتاابشةاف        

 .ها مكباة كبرة  نا ية األبعاد مة وقالعادية ال  تت  ةبالضبء نت  و هتو الت  مات 
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لكن يف حالة ا بلبجةامل نع  الصبرة تنش  على اللب  ا بلبجةايف مان تاداتل   

 ال ية األبعاادل  أف مب عاة علاى جسا  ومنعكساة       "كبرة"حدهما أ مل  شعاعي لي ر

)  لعن أبعادو ال ال ةل واآلتة يالقي شاعاع الصابرة نيتاداتال  ألاهماا متماا ال  باال ب      

دل هااتا التااداتل ياانعكد علااى اللااب  ب اويااة     والسااعة والاارتد ( تبقياان اا ااال  واحااد   

   هتو الادوا ةل ماا   .معلبمة نتخت   بشكل أهداب تداتل بهيهة دوا ة متيدة املة  

هااا شااعاع اللياا ر افسااهل وباانفد ال اويااة املعلبمااة حتااى تظهااة افااد الصاابرة    علييسااقط 

ساخت   بشكل هيهة  ال ية األبعاد واإلية تلف اللب  واقل وإلبحًا أمامهل أيالنتيجة ا

 .للصبرة

ا بلابشةاف لليا ر لصابرة معيناةل ناع   ال جا ء مان هاتو األجا اء           ” وعندما يتكسة 

 .يعكد افد الصبرة الكلية و لكن بشكل مصلةمو تشبو بسيط

http://www.doroob.com/archives 

 

 
 شكل تبإلييي لكيفية حدوث ا بلبجةاف( 8)شكل رق  

 http://www.doroob.com/archives/?p=43139: عن                  

 

الفناا  اساات اع اسساتفادو ماان قادرات ا بلاابجةاف يف اباداع كاابر      أ تاةا ال اح ااة  و     

مة يااااة م دوجااااة يساااا  مااااا مااااو امكاايااااات عماااال املااااؤ ةات اسة يااااة واللبايااااة يف   

ويف عااادة جمااااتت منهاااا اكانظاااة علاااى اياااداريات الفنياااة يف    ل اساااتخدامات عديااادة 

http://www.doroob.com/archives/?p=43139
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والق ااو  املتاااحف والاا  تميكاان عةإلااها علااى ايمهاابر والاا  تكااب  مهااددة بااالتلف    

الفنية النادرة وال  تت لق  جاةاءت تاكاة لبقايتهاا مان الساةقة  نقاد اسات اعن تقنياة         

 .ا بلبجةاف أ  تسه  يف حل م ل هتو املشا ل 

ا بلابجةاف ناتح ناة، جديادة سع ااء      " :ب ااه ( 328: 6002ل حاةا ف ) ما تقابل       

ب عصاة الضابء   وها ل تصة ات ننية أكالية وي تات ا  عصاة جدياد مان اسلكرتوااات      

ومو اشرتا  ا بلابجةاف ماو   ل وتسجيل األجسام امللي ة وجعل من الشيء املة ي خمفي

البسا ط التشكيلية ميكن اعت اارو امتاداد لفان التصابية و اتلي النيان حيات أااه         

 ."يسجل األشكال اجملسمة ال ال ية األبعاد على س ح ذو بعدين

 

و ماان أبااة  الفناااا  الااتف اسااتخدمبا ناان ا بلاابجةاف يف أعمااا   الفنيااة الفنااا                

والفنااااا   ل (diet jung)ديرتيااباجل ((Margaret Benyonمارجةياان باااايب  

أيضاااا الفناااااة اااساااي جبرجيلياااباي  ل (Wenyon& Gamble)وينياااب  وجام ااال

nancygorglione)) 

 

 
 " Margaret Benyon"مارجةين باايب   من أعمال الفنا  (  52) كبرة رق  

 (م3996)لعام  . 

 ( http://yayainthemoon.blogspot.com/2011/09/artiste-:  عن)

http://yayainthemoon.blogspot.com/2011/09/artiste-margaret-benyon
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 Dieter Jung من أعمال  ديرتيباج ( 58) كبرة رق  

 http://w3.nhri.org.tw/publicart/case/case10): عن)

 
 بعنبا ( .م6033". )Dieter Jungديرتيباج " معةه للفنا  ل (52)كبرة رق  

 (األرجبحة ) 

2x 40 x 112 cm 

 (http://www.mediascape.info/2010: عن )

 :  Laser Artلي ر  نن ال -6

يعااد ناان اللياا ر  إلااانة علميااة للم تكااةات الصااناعية الاا   هااةت يف النصااف       

وتساتخدم بشاكل  ا م يف اجملااتت الصاناعية      ل ال ااي مان القاة  الباحاد العشاةو      

 ما أاها أداة علمية إلمن جممبعة البساا ل واثاماات واألدوات   ل واألسلية اسةبية 

الصااناعة ليضاامها    اتسااتخدامات الفنيااة الاا   هااةت    الاا  التق هااا الفاان ماان دور   

ويكب  اتستخدام الفين  تو األداة رعا ل عان القابة اسةارياة ولكان نقاط       ل حدي ًا 

http://w3.nhri.org.tw/publicart/case/case10/case10.htmlعن
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األسااتخدام الشااكلي واللااباي الااتف يااتيك  نيهااا الفنااا  حسااق رؤيتااه التشااكيلية        

 (98: 6002ل  وه ة.)وحسق األبعاد الفنية ال  تت ل ها نكةته 

 Light Amplificati" وهاااب اتتصاااار لع اااارة   "  LASERلليااا ر ا"    

byStimulated Emission of Radiation       وتعاين تضاخي  الضابء باا عااث

اسشااعاع املسااتيدث ل نهااب ع ااارة عاان ح مااة إلااب ية ذات نبتباااات تشاارت  يف تةددهااا    

ة وتت ااابد ناات حتاادث  اااهةة التااداتل ال ناااء باا  مبجاتهااا  للتياابل    ا ضااة إلااب ي 

     )http://www.manhal.net/articles. ) ذات طاقة عالية اس يًا

حيت أ  اسشعاع  املستيدث هب اا عاث أشعة إلاب ية اتيجاة تقارتاب نبتاب  مان       

 لكرتو  يف مستبا طاقة عاالي يعتارب الليا ر ابعاًا مان الضابء الاتف خيتلاف عان إلابء           

 (108: 6033لنب ف. )أو الضبء الصادر من مص ا    هةبا ي الشمد

عمااال الفنيااة تعااد ماان البسااا ل الاا       البساايلة املسااتخدمة حاادي ًا يف األ     هااتة 

يستخدمها الفنا  املعاكة  ما أاها مان التقنياات الةقمياة اسدي اة الا  ختادم الةؤياة        

 (6002:92ل وه ة. )الفنية املت برة 

يف ا ندل كبرة "  LUMBINI  PARKمل يين بار  " ومن أم لة ذلي مشةوع 

املسااتخدم نيااه أشااعة اللياا ر و  يفيااة   هااار ال عااد ال الاات باسااتخدام ننااب    ( 52)رقاا  

 . البسا ط املتعددة من تالل اللي ر وتكبيناته اللباية املختلفة على س ح املياو

 

 

 

http://www.manhal.net/articles
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( LUMBINI  PARKمل يين بار  ) مشةوع استخدام أشعة اللي ر مل نى ل (  52) كبرة رق  

 ا ندل على املياو 

 (http://www.tourismindiatoday.com/2011/07/page/2: عن ) 

  Virtual  Reality Art:نن الباقو اتنرتاإلي  -1

 ال يه األبعاد مصممة بباسا ة باةامج    عليميةت ةبيه"اتنرتاإلي ب اه و يعةف الباق

 يط الباقو اتنرتاإلاي باملساتخدم ويدتلاه يف عاامل وهماى نيات ي ادو          م يبتةيةل

هااتا العااامل و  اااه واقعااىل نااالباقو اتنرتاإلااي قااد يكااب  تياليااًا أو يكااب  جتساايد   

اتيجاة التفااعالت التاى حتادث با  ال يهاة       ويت  التفاعل مو هتا الباقاو  ل للباقو اسقيقي

 ."إلية وحبال املستخدم و ستجاباتهاتنرتا

(http://virtualreality2009.blogspot.com) 

يعتاارب حاليااًا مسااتخدمًا بصاابرة شااا عة ألف    VRومصاا لح الباقااو اتنرتاإلااي  

دًا ناةاث مت  بداعااه بباساا ة وساايلة مااا أو متاحااًا مان تااالل أجهاا ة اساسااق اآللااي  معتماا  

 (130 :6033لنب ف.)على عامل  ال ي األبعاد 

ننجااد محلااة الدعايااة امل تكااةة اثاكااة بالصااليق األمحااة ب ةيقااة ناان الباقااو                  

اتنرتاإلي حيت ربة السيارة ومن تاالل شاشاة العاةه الكا مة الا  حتملاها السايارة        

الضااخمة والاا  جتاابب شاابارع سااا  نةااسيسااكب وماان تااالل بةاااامج رقمااي مت إلاا  ه 

 ماا  . ا حادث تا تي بساةعة لإلاقااذ    لييبل الشكل التف تلف الشاشة    دماار ومهما  

  .( 95)و رق  ( 55)يف كبرة رق  

 

 

http://www.tourismindiatoday.com/2011/07/page/2
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 محلة دعاية ب ةيقة الباقو اتنرتاإلي للصليق األمحة (55)كبرة رق  

 

 
 (59)كبرة رق    

 محةيقة الباقو اتنرتاإلي  للصليق األب ة أتةا محلة دعاية

Red Cross-Optical IIIusion 

 /(http://boographic.com/40-absolutely-brilliant-billboard-ads: عن )

 

يتضح مما س د استعةاإله أ  التكنبلبجيا الةقمياة  ااان مصادرًا لإل اام يف     

وتةجااو أهميااة اسااتخدام  ل بعضااها ووساايط للمعايااة و اساتاااج الفااين يف الاا عض األتااة   

متداتلااة    تب يااف  التكنبلبجيااا الةقميااة  بساايط أبااداعي يف تب يفااات عدياادة و     

 .البسيط اتلكرتواي لتسجيل املعايات الةقمي يف األعمال الفنية 
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 :  الرقمية للفنون الفنية السمات أهم
أباااة  السااامات املميااا ة للفااان الةقماااي وهاااي     ( 316 - 369: 3998لالعت اااااي)يااات ة 

 : التالي

 : استخدام األسلبب العلمي والتكنبلبجي -1

أاهااا تسااتخدم اتلكرتوااات وال اقااات املعاكااةة م اال  أها  مسااة للفنااب  الةقمياة    

و اااتلي اتفاقهاااا ماااو  حاااداث النظةياااات العلمياااة اتساااتيدا ات    ل الليااا ر والكهةبااااء

 اتلي مل تكان   ل الت  يقية  ا  ما يف األوسيكلب  وا بلبجةاف واساساق اآللاي   

ملهندسا  أو  تلي الفنب  قا مة على اجملهبد الفةدف ولكن  اا  دا ماًا يات  اتساتعااة با    

أو  اثربة الفنية التقنياة  لماا دعان اساجاة تساتخدام مسااعدين بصابرة ت ميكان         

 .اتستلناء باملهندس  أو أو  اثربة الفنية التقنية 

 :مبإلبع العمل الفين -2

نقاعادة اتتتياار   ل ربي  املبإلبع باسةية ال  هي مسة من أه  مسات الفن املعاكة

ولعلناا الياي اجملااتت املتعاددة واملنتشاةة الا        ل ي اسادود ت داد اتساعًا نيت تنتف

تدتل نيها اساسق اآللي بصفة عامة  ذ أتاحن قدراته املتعددة و فاءتاه أ  يع اي   

 .الك م من املبإلبعات املتنبعة

 :    األداء التكنبلبجي -3

  ما تقبم على استخدام اآللة يف اساتاج عن طةياد اساتعما ا يف األداء يف حالاة    

اسة ااة  ااي ياات  حتةيااي العماال  سااباء  اااان اسة ااة دا ةيااة أو تةدديااة أو حمااددة 

املسااار ب ةيقااة معينااة و ااتلي تتقاساا  اآللااة الاادور مااو الفنااا  يف حالااة تنفياات أعمااال        

أ بلبجةاف واساساق اآللاي  بال تعادت ذلاي باشارتا  املتاتو  أحياااًا يف اعتماادو علاى           

ا ليت  التفاعال با  الفناا  واملتاتو  أحياااًا يف      اآللة يف  شف شمبه األعمال وتفسمه

اعتمااادو علااى اآللااة يف  شااف شماابه األعمااال وتفساامها لياات  التفاعاال باا  الفنااا           

واملتتو  ويت  ذلاي أماا باتتياار املتاتو  ب سالبب أدا اي معا  وأحياااًا باساديت وكادا           

مجيعااًا وبااال  و هااتو األعمااال  أ  اآللااة  ااا  اا   اا م يف  اتاااج  أف. الصاابت مااو العماال
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ت لق ذلي الدقة املتناهياة يف التنفيات حيات حتايط بالفناا  قباعاد جتعلاها  الساياج ت         

 .  يد عنها

 (:   عد رابو) ال من  -4

الاا من هااب ال عااد الةابااو املضاااف    العماال الفااينل ويالحااي أ  عنصااة الاا من       

املتاتو  أ  ي قاى  مناًا     حيات يلا م  ل عند تاتو  هاتو األعماال   و له من وجبداسقيقي تبد 

   املتتو هب يةا تلي األعمال مجيعًا يت لق ذلي نن ا بلبجةاف عندما يكبوحقيقيًا 

ناان اساسااق اآللااي  ن عإلااانة اسة ااة     يف و ااتليل .يتابعااه  ذ بالفعاال يت لااق وقتااًا   

ت عها ال من  وعند العةه علاى شاشاات اساساق اآللاي  يلا م  مان حقيقاي ملتابعاة تلاي          

 . باسإلانة    ال من الداتلي للعمل الفين ذاته و تلي الفن اسة ي األعمال

 : اللب  وتدرجياته   -5

تعتمااد الفنااب  الةقميااة علااى اللااب  وبصاافة تاكااة تظهااة  مكااااات اساسااق اآللااي     

ال  تتيح نةكة مل تتبانة ألف نن أو ألف ننا  حيت ت لغ نةكة اتتتياار للفناا  حابالي    

األمحاة  ( RGB) باسإلانة ا  األاظماة اللباياة  نظاام    . تلفةمليب  درجة لباية خم 32

 :و األتضة واأل ر  

عان طةياد بات    )وهي ال ةيقة ذاتها الا  تساتخدمها شاشاة الكم يابتة لعاةه األلابا        

   هاااااتا النظاااااام هاااااب اظاااااام   (. الضااااابء عااااارب الفسااااافبرات املبجااااابدة علاااااى الشاشاااااة   

نعااه  صال علاى    % 300مما يعين أاه  ذا اإليف  ال اتلابا  بنسا ة     additiveمجعي

 .واذا ا لنا  ل األلبا  نعاه  صل على اللب  األسبد ل اللب  األبيض 

 :طةيقة  تةاج العمل -6

أعمال اساسق اآللاي تعاةه علاى شاشاات تاكاة أو ت  او علاى ور  أو لبحاات قماا           

ى شاااكل جمسااا  مااان تاااالل  نتصااا ح  األعماااال التصااابيةية رباااام او قاااد تعاااةه علااا  

 .استخدام تقنية اللي ر
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نفي الدراسة اسالية تقبم ال اح ة ب  اعة التصامي  املنفتو بربامج اساسق اآللاي علاى   

 .ور  وت  ن على أ ةيلي لت  يتها ولتدوم وقن طبيل  

 :اتجتاو الفين -5

املاادارل ربكاان ننااااب اساسااق اآللااي ماان  اتاااج أعمااال ننيااة خمتلفااة اتجتاهااات بتناابع  

 .حيت ت اينن ب  التجةيدف والتع مف و السةيالي و شمها ل  الفنية

 : اسيهام بال عد الفةاشي -9

   قاد يكاب  اسحساال أحيااااً    هتو السامة الا  ي ادو نيهاا ال عاد ال الات ببإلاب        

رعنى أاها تصل باملشاهد    الشعبر الكاذب و يهامه بال عد الفةاشي نعاًل ماو  ل  ا فًا

يقة العمل هب أشاعة مساق ة علاى الشاشاة وماو ذلاي ااةا األحجاام تت اعاد بانفد           أ  حق

 . اسحسال  ال  يعي والفةاث الباقعي 

 :األسال اساشا ي -11

دا مااا مااا جنااد ناان اساسااق اآللااي حماادودا رساااحة شاشااة العااةه وحماادد بعمكاايااة   

 .اساسق اآللي  وابعية الرباامج املستخدم وقدراته

 :اثامة -11

اساااق اآللاااي علاااى الاااربامج واتسااا بااات وهاااتو اسمكااياااات ي ااادعها    يعتماااد نااان اس

مربجمب  ننااب  حيت تسجل وحتفي على اسا بااات أو وحادات ختا ين خمتلفاة سا       

 .ط اعتها

 :اجتاهات الفن الرقمي 
 :" pixel " ال يكسل -1

 بةجمياات تاالل اسااتخدام   َدسِّا أُُل الةسابمي اسااديت  الفاان الةقماي هاب أحاد أااباع    

هاب ع اارة عان    ول سا  الصابرو يف مساتبا دقياد جاداً     حيت يت  تعاديل أو ر  الةسرترسبميات 

 جممبعة من النقال امللباة واملةت ة بدقة لتشكل كبرة ما من تالل اساسق اآللي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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 Adele Goldberg) اديلي ا   أول ماان أطلاااد تعااا م نااان ال كساال هماااا جبلاااد بمجااا  

  .م3956يف عام  (RobertFlegal نيلجةروبةتو

http://translate.google.com/translate)) 

وهاتو املةبعاات   ل ع اارة عان مةبعاات كالمة    (26: 6030لالعاياد  )ال كسل  ما تعةنه  

أو باةامج الفبتبشابب وال ينان باةو وشمهاا       باةامج ال ان مااب    تكب  عادة يف الصبر وشال ًا

 اااان عاادد املةبعااات ناعذا  ل تتعامال مااو الصاابر أو الةساابمات علاى أسااال مةبعااات كاالمة  

  مة ناع  وإلاب  الصابرة يكاب  عالياا و ذا اا  عادد املةبعاات قلايال ناع  الصابرة ت ادأ             

 .شفانة كلمة  لما  ربت الصبرة بفقدا  مالحمها وتظهة على شكل مةبعات

الساانبات القليلااة املاإلااية    يف  اا مًا ويعتاارب ناان ال كساال ماان الفنااب  الاا  لقياان رواجاااً       

 :جممبعت  نةعيت      (Art Pixel) ال كسلوميكن تقسي  َننا ل

 :(isometric) متما لة األبعاد  -1

 ..1Dبكسلية  ال ية األبعاد يت  رمسها بدو  استخدام بةامج  وهي ع ارة عن رسبمات

 (non-isometric) :شم متما لة األبعاد  -6

 وأع ااارة عاان رساابمات بكساالية شاام  ال يااة األبعاااد  ةساا  شااكل ماان األمااام  

 ( (http://translate.google.com/translate. اثلف أو اينق

 - : رت بةامج ال كسل - non-isometric ومن أم لة ال كسل من ابع

 . (Adobe Photo4shop) الفبتبشبب -3

 .(GraphicsGale)  ايةنيكد -6

 .ويبجد مو بةامج اظام التشليل ويندو   (MS Paint) أم أل باان -1

 .بةاامج مشابهللفبتبشبب وله عدة  كدارات (GIMP) جامق -2

  Mac OS X بةاامج للما  (Pixen) ال يكسن -8

  . (Pro motion) ال بر مبتشن -2

(http://translate.google.com/translate)  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Adele_Goldberg&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Adele_Goldberg&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Adele_Goldberg&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Flegal&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Flegal&action=edit&redlink=1


127 
 

 :" fractals"الفةا تاتت  -2

وهااب اساا  . هااي ع ااارة عاان تصااامي  رقميااة ياات  تنفيااتها عاان طةيااد معااادتت رياإلااية    

و تعين التكسم و ال  تصنف جممبعة مان  " Fractus"من الكلمة الالتينية مشتد 

 ( 80: 6002ل اسةا ف.) اث بل والنقال والتعةجات 

استخدام اساسبب يف  اتاج تكابين مان   " :ب اه الفة تال( 92: 6002لهي ة)و يعةف 

ام بناا ي  وختضو مجيعها لنظل أ  ة التكبينات الةقمية تعقيدًا شم متشابه مظهةيًا 

 ."هندسي

 

 

 

 

 

 

 (Feelings)بعنبا   titiaللفنااه( نةا تال)تصمي  رقمي ل ( 90)كبرة رق  

 ( http://www.wack.ch/titia: عن (
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 (Feelings)بعنبا   titiaللفنااه ( نةا تال)تصمي  رقمي  تة ل (  93) كبرة رق  

 ( http://www.wack.ch/titia: عن (

 

ال  ابتكةها بنب ماادلربوت هي تكبينات هندسية متشابهة على والفةا تال 

 انة املقاييد ختضو لعالقات ااشا ية واظ  ايقاعية من تالل التكةار الةقمي 

ي  بقي  املتما ل للعناكة التشكيلية نينتج عنها بنايات تصميمية عالقات تشكيلية تتم

 (92: 6002ل هي ة.) بداع س يية شاية يف الدقة واس

 :"Vector" ملتجهاتا -3

هاب مان الفناب  الةقمياة الشاهمة      ( نن الفيكتبر)ه علينن املتجهات أو  ما هب متعارف  

باسإلااانة    ( (posterواللبحااات اسعالايااة ( logo)تاكااة لعماال ال تااارف والشااعارات 

حيات يتميا  نان املتجهاات ببإلاب  ودقاة أعمالاه        ل  تةاج   م مان األعماال الفنياة املتميا ة    

ل نالصبر نيه عالية ايبدة وت تتعاةه  ( Ancor Points)نن قا   على التعامل مو ألاه 

 (23: 6030لالعايد .)للتشبيه عند تك مها

يرب  نن املتجهات يف أعمال ال اح ة حيت تقبم بتيبية وتعديل البحادات ال تةنياة للبكابل    

 (96)  ما يف الصبرة رق  ل    التصمي  امل لبب 
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 من أعمال ال اح ةنن املتجهات (  96) كبرة رق  

 

 

 :الفن الكتابي -4

أ  الفاان الكتااابي هااب ااابع قلياال اتاتشااار يف أوسااال   (  6033ل الشاااعة) ياات ة  

عاااامل التصااامي  العةباااي ويساااتخدم نياااه اساااةف عنصاااة أساساااي يف التصااامي  مااان تاااالل   

 .مو التك م والتصلم ل ناء شكل ما يف اللبحةل تكةارو ب ة  خمتلفة 

 :تعديل الصبرنن   -5

ات وتعااديالت قااد ت تكااب  واقعيااة   ربب اااه عمليااة  إلااانة اثاا  ( 6030لالعايااد ) تعةنااه  

 . ليها الك م من املصمم   يلج نهي من الفنب  اسبداعية ايميلة وال ل أو تيالية ًاأحياا
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 من أم لة نن التالعق بالصبر(  91) كبرة رق  

 (http://vi.sualize.us/view: عن )

 

 

 : الةقمي  النين -2

   ( 6002لاسااةا ف ) تقابل  ل 3Dباسا  النمتجااة أو النيان ساكبل ن     واملعاةوف أيضااً   

نة األدوات الال ماااة للنيااان النيااان الةقماااي هاااب ع اااارة عااان اساااتخدام الربجمياااات الااا  تاااب  

نتظهة  ما لب  اان مصنبعة من مادة حقيقية م ل ال ا   ماا   ل على  ب سلد والةس 

ي   مقدار الةس  ب د  التفاكايل ميكان حتقيقاه مان تاالل النيان الةقماي باتشارتا  ماو          

نهب أحد مساهمات الت بر الصاناعي  . شمها من اثامات ل الرت يق ل والتقنيات املتقدمة 

نياة حدي اة الا  اساتعا  بهاا الفناا  يف       والتكنبلبجي التف ساعد على  جياد طة  وحلابل تق 

 .إلبداع والتع م وممارسة التجةيق ما  ا   ا دور يف  طال  الفكة لل تشكيل أعمالة 

 

 :من الربامج املستخدمة يف النين الةقمي هي 

• Mudbox 

• ZBrush 

http://vi.sualize.us/view
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• Corel Dream 3d(http://translate.google.com/translate) 

http://translate.google.com/translate
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 مةاحل تكبين الشكل يف بةاامج النين الةقمي( 92) كبرة رق  

 (http://www.zbrushcentral.com:عن )

 

 

 
 (98)كبرة رق  

 (م6005. ) " Michael C Geraghty"تصمي  منفت عرب أحد بةامج النين الةقمي للفنا  

 

(http://fineartamerica.com :عن)  

 

 ماان الفنااا  مكناان وتامااات أساااليق علااى تعتمااد الةقميااة الفنيااة األعمااال أ  يتضااح السااابد ماان

 تاكاة  باةامج  عادة  تاالل  مان  الفنية لبحاته عمل يف اتبتكار على وساعدته بسهبلة أنكارو تسجيل

 :  وهيل بالتصمي 

 .Freehand- Adobe lllustratorبةامج التصمي  والةس  م ل  -

 .Adobe Photoshopبةامج معاية الصبر م ل  -

http://www.zbrushcentral.com/
http://fineartamerica.com/featured/cad-sculpture-no5-nucleus-michael-c-geraghty.html
http://fineartamerica.com/featured/cad-sculpture-no5-nucleus-michael-c-geraghty.html
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 .Adobe PageMakerبةامج خت يط  تةاج الصفيات م ل  -

 .Quarkxpressبةامج املباتاج والرتا يق اللباي م ل  -

  هاةت  الا   وال ادايات  الةقمياة  باالفنب   التعةياف  تاالل  ومان  ال الت الفصل يف تقدم ما تالل من

 جتاهاات ات  او باة  الكم يابتة  ونناب   الةقمية للفنب  الفنية املمي ات أه  و ستعةاه الفنب  تلي منها

 تاالل  مان  الةاباو  الفصال  يف امل يات  هاتا  من ةستفادات حتاول ةال اح  نع ل  الةقمية فنب ال يف الفنية

 .م تكةة ومعاكةة جتمو ب  التقنية والتشكيل أعمال    للبكبل العملية التجةبة
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 الدراسات السابقة:ثانيا
 

 

 

 

 :بعض من الدراسات السابقة على حمبرين  ونيه تستعةه ال اح ه

 بايدارية  مةت  ةدراسات : اكبر اتول 

 بالتقنيات الةقمية  مةت  ةدراسات : اكبر ال ااي 
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 :حمبرين لىتعةه ال اح ة نيما يلي للدراسات السابقة واملةت  ة ع

  .بايدارية مةت  ة دراسات-  أ

   .الةقميةبالتقنيات  مةت  ة دراسات-  ب

 األول اكبر : 

 :بايدارية املتعلقة الدراسات

 ." الشام بالد يف األمبية للفسيفساء األساسية املدارل " :بعنبا ( 3990ل  ال ةشا ) دراسة- 3

 معاياااة و يفياااة اتمبياااة الفااارتة يف الفسيفسااااء كاااناعة علاااى التعاااةف    الدراساااة تهااادف

 وممي اتهاااا تصا صااها  حتلياال     باسإلااانة  ل الفاارتة  تلااي  يف الفسيفسااا ية  وايااداريات  األرإلاايات 

 التيليلااي املاانهج الدراسااة ت عاانال األماابف العصااة يف للفسيفساااء الفنيااة املاادارل أهاا  علااى والبقاابف

 . البكفي

 مفهابم  علاى  التعاةف  يف يف اسطاار النظاةف   الدراساة  هاتو  استفادت الدراساة اسالياة مان    ولقد

 ايااداريات تصااا   بااة أ ودراسااة وال ي ا ااي اتماابف العصااة يف واشاا تهاة الفسيفسااا ي اياادايات

ل وختتلف عنها يف تناو ا ملفهبم ايداريات جبمياو أاباعهاا والتعاةف علاى تقنياات ووساا ط       ال ي ا ية

 .ويف اسطار الت  يقي للدراسة ل التشكيل يف الفن ايدارف

 

 ." بدمشد اتمبف ايامو جداريات " :بعنبا  (3998لالةباعي) دراسة -6

 علاااى والبقاابف  األمااابف للجااامو  الفسيفساااا يه ايااداريات  علاااى التعااةف     الدراساااة تهاادف 

 املانهج  الدراساة  ات عان وقاد    األمابفل  اياامو  جداريات يف ةاملنفت ال تارف وحتليل تنفيتهال أساليق

 . البكفي التيليلي

 اياتور  علاى  التعاةف  يفار النظاةف  يف اسطا  الدراساة  هاتو  استفادت الدراسة اسالية من ولقد

 مهاام  دراساة     باسإلاانة  ل اياداريات  لتنفيت املستخدمة األساليق وطة  الفسيفساء لفن التارخيية

ةل وختتلااف عنهااا يف تناو ااا ألبااة  أاااباع ايااداريات ونقااًا ألمااا ن   الفسيفسااا ي ايااداريات وو ااا ف

 . ويف اسطار الت  يقي للدراسة ل  تباجدها



136 
 

 األرإلاية  الفسيفسا يه اللبحات يف ا ندسية التشكيالت" :بعنبا (  6000لال عااي) دراسة - 1

  ."املفجة تةبة يف

 مان  بااملفجة  الفسيفساا يه  األرإلاية  اللبحاات  يف ا ندساية  ال تاارف  حتليل    الدراسة تهدف

 اللبحااات يف ا ندسااية التشااكيالت مااو ومقاراتهااا ا ندسااية لل تااارف املمياا ة الصاافات   هااار تااالل

 التاااارخيي املااانهج الدراساااة ت عااانوقاااد ا مبياااةلواأل ال ي ا ياااة امل اااااي لااا عض الفسيفساااا يه األرإلاااية

 . البكفي التيليلي املنهج    باسإلانة

 الفسيفسااا يه ايااداريات مفهاابم علااى التعااةف يف الدراسااة هااتو ماان وقااد اسااتفادت الدراسااة اساليااة

ل وطةيقااة حتلياال ال تااارف ا ندساايةل وختتلااف عنهااا يف       واألماابف  ال ي ا ااي  العصااةين  يف واشاا تها

األباباب التقليدياة   ) ملفةدات من عناكة لبحدات خمتلفة للارتاث الشاعا الساعبدف املتم لاة يف      حتليلها

 .ويف اسطار الت  يقي للدراسة ل  (املنسبجات وشمها  –اسلي  –

 

ايااداريات اث نيااة وماادا األسااتفادة منهااا يف ناان  مفهاابم " :بعناابا ( 6008ل حمماابد)دراسااة   -2

 ."التصبية ايدارف املعاكة

ل تكمن مشكلة الدراسة نى حماولة اثةوج رفهبم حمادد عان التصابية ايادارف اثا يف      

ومدا اتستفادة من تلاي اثاماة وماا تع ياه لناا مان  مكااياة تتايح للفناا  مسااحة أ ارب للتعا م مان              

الدراساة املانهج    وقاد ات عان  ل اسمكاايات وت بيعها ثدمة العمل الفين ايادارف تالل استلالل تلي 

 .التارخيى التيليلي 

الت  ياد علاى إلاةورة التجةياق واسباداع كاولاة        وتتفد هتو الدراسة ماو الدراساة اسالياة يف   

تامااات  التعااةف علااى اثامااة املسااتخدمة وإلااةورة اسملااام بهااا وت بيةهااا دا مااًا وحماولااة جتميعهااا مااو  

او اا  ل  ماا ختتلاف عنهاا يف تن   أتةا لالستفادة مان هاتو التجاارب ناى جماال نان التصابية ايادارف        

ويف اسطاار الت  يقاي   ل ستخدمة والتعةف على طاة  تشاكيلها   ملفهبم ايداريات رختلف تقنياتها امل

 .للدراسة 
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منهاا يف تنفيات جاداريات    تقنيات التصبية ايدارف و األستفادة ": بعنبا ( 6002لقد )دراسة   -8

 . "مستمدة من وحدات الرتاث الشعا السعبدف

ستفادة من التقنيات التنفيتية املتنبعة املساتخدمة يف التصابية ايادارف    تهدف الدراسة    ات

التعةف علاى ت  مهاا يف ايباااق ايمالياة والتع مياة واسبداعياة          باسإلانة ل عرب العصبر املختلفة

 .الدراسة املنهج البكفي التيليلي واملنهج ش ه التجةيا  ات عنوقد ل 

يف التعاةف علاى اشا ة التصابية      يف اسطاار النظاةف   الدراسة هتواسالية من وتستفيد الدراسة 

ايااادارف عااارب العصااابر املتعاااددة باسإلاااانة    دراساااة التقنياااات املساااتخدمة يف التصااابية ايااادارف     

هااا يف التعااةف علااى أبااة  التقنيااات اسدي ااة املسااتخدمة يف       ل وختتلااف عنواثامااات املسااتخدمة نيااه  

 . ما تستعةه أاباع ايداريات ونقًا تما ن تباجدها ل التصبية ايدارف املعاكة 

افاااا  مااان تاااالل األدور الفناااب  التشاااكيلية يف جتمياال  " : بعناابا  ( 6005ل ساااعيدا )دراسااة    -2

 ."ايدارية 

األدوار الاا  تقاادمها ايااداريات داتاال األافااا   مااا تقاارت     التعااةف علااى  تهاادف الدراسااة  

الدراسة تصميمات متنبعة يداريات تتناسق مو املكا  وط يعته علاى باةامج التصامي  باالكم يبتة     

 .البكفي التيليلي واملنهج ش ه التجةيا  حيت أت عن الدراسة املنهج ل 

يف التعااةف علااى تاااري  ت اابر التصاابية  يف اسطااار النظااةف تسااتفيد ال اح ااة ماان هااتة الدراسااةو

ل وختتلاف عنهاا   ودراسة العبامل املؤ ةة يف التع م الفاين املعماارف  ل ايدارف على مة العصبر املتتالية 

 اباة  األساد املةت  اة    ماا تتنااول   ل يف التعةف على اه  الب ا ف ال  تقدمها ايداريات للمجتماو  

  .سطار الت  يقي للدراسة ويف ال بال ناء الشكلي للبحة ايدارية 

 

 الارتاث  مان  مساتمدة  معاكاةة  ت نياة  جاداريات  استيداث" :بعنبا  ( 6030ل الصاحل)  دراسة  -2

 ." اث ف جمال يف منها واسنادة السعبدف

 املانهج  الدراساة  ات عان وقد املعاكاةةل  اث نياة  األسا ح  ملعاياة  متنبعة تشكيلية وتقنيات جديدة

 . التجةيا ش ه واملنهج التيليلي البكفي
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 يف املساتخدمة  الفنياة  األسااليق  علاى  التعاةف  يف يف اسطاار النظاةف   الدراسة هتو من اتستفادة مت

ساة اياداريات   ل وختتلاف درا ايادارف  التكابين  يف املاؤ ةة  العبامل ه أو اسديت العصة ايداريات

ملساتخدمة يف الفان ايادارف والتعاةف     اسالية عنها يف تناو ا لتقنياات املختلفاة  ووساا ط التشاكيل ا    

 .ويف اسطار الت  يقي للدراسة ل ؤ ةة يف اتتيار مبإلبع ايدارية على أه  العبامل امل

 

 : ال ااي اكبر

 :بالتقنيات الةقمية  ةت  ةامل الدراسات

حتلياال املنظبمااات الةقميااة املؤسسااة للتصااميمات ال تةنيااة     : "بعناابا ( 6002لهي ااة)دراسااة  .3

  ." مت لق ل ناء اللبحة ال تةنيةةة املعاك

اشااء   تهدف الدراسة    حتليل املنظبمات الةقمية ال  اعتمد عليها بعض الفنااا  يف ت سايد و   

مان   اسالياة  تستفيد الدراساة ول ستفادة من التيليل تستيداث تصميمات جديدة أعما   الفنية وات

ل جتاهااات التع ميااة والتقنيااة للفنااب  الةقميااة    يف التعااةف علااى ات  يف اسطااار النظااةف  الدراسااة هااتو

للفن ايدارف ومااطةاء علياه مان ت ابر ودتابل التقنياات التشاكيلية حدي اة         تناو ا وختتلف عنها يف 

 .باسإلانة    أتتالف يف اسطار الت  يقي عنه للدراسة اسالية ل عليه 

 اسدي اااة بالتكنبلبجياااا املاااةت ط ايااادارف التصااابية" :بعنااابا ( 6002ل اساااةا ف)  دراساااة .6

  ."السعبدية  العةبية باململكة حضارية  باجهة

 تشاكيلية  مداتل و جياد ل املستيد ة ايدارف التصبية أساليق على التعةف    الدراسة تهدف

 اململكااة وتااةاث ب قانااة ورب هااا الةقميااة التقنيااات تااالل ماان معاكااةة جداريااه تكبينااات تسااتيداث

 .التجةيا ش ه واملنهج التيليلي البكفي املنهج الدراسة ت عناوقد  ل السعبدية العةبية

 اياادارف  التصاابية مفهاابم علااى التعااةف اسطااار النظااةف يف  يف الدراسااة هااتو ماان اتسااتفادة مت

وختتلااف عنهااا يف حتليلااها لاا عض ماان مفااةدات الاارتاث الشااعا السااعبدف       ل  اسدي ااة والتكنبلبجيااا

  التقنياات  ومن    تنفاتها علاى تاماات خمتلفاة جتماو مااب      ل ة بحة ايداريتصمي  للوتب يفها داتل 

 .ويف اسطار الت  يقي للدراسة ل اسدي ة والتشكيلية 
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دراسااة العناكااة املعمارياة وال تةنيااة يف اسااةم املكااي  : "بعنابا  ( 6005ل الصاااعدا)دراساة   .1

 ."سلبب النظ أبحه الفنية باستخدام الشةيف لتيقيد مداتل جديدة يف الل

لعناكااة املعمارياة و ال تةنيااة باااسةم املكااي الشااةيف  اتهادف الدراسااة    حصااة و تبكاايف   

باسإلاانية    تقادي  جممبعاة مان اللبحاات      ل والتعةف على األسد ال نا ية والفلسفية لتلي العناكة 

 لتيقياد رؤياة   (ل اثاماةل اسة اة  الضابء ) الفنية عناكةالالفنية املعاكةة القا مة على تب يف بعض 

 .ات عن الدراسة املنهج البكفي التيليلي واملنهج التجةيا وقد ل م تكةة للبحة الفنية

تستفيد الدراسة اسالية من تلي الدراسة يف التعةف علاى األدوار الا  تقادمها اثاماة داتال      و

اللبحة ال تةنية باسإلانة أ  دراساة اثصاا   التشاكيلية للخاماات وعالقاتهاا ببحادة بنااء العمال         

ل وختتلاف عنهاا يف تناو اا ملفهابم ايدارياة خمتلاف أبعاداهاا وطاة  تشاكيلها بادءًا مان ال اة              لفينا

 .ويف اسطار الت  يقي للدراسة ل  القدمية املستخدمة ووكبًت    ال ة  اسدي ة املت برو

 

لجااداريات تب يااف الفنااب  الةقميااة يف ال ناااء التصااميمي ل   ": بعناابا ( 6033 لنااب ف )دراسااة  .2

 ."داتل املؤسسات ال قانية

تهدف الدراسة    ال يت عن األدوار ال  تقدمها الفناب  الةقمياة  باحادة مان اتمكاااات      

باسإلااانة     جياااد عاادد ماان ل يااة وتاا  م ايااداريات لاادا املتلقاايالتشااكيلية والاا  ت يااد ماان ناعل

تيداث بنا يااات تصااميمية  الاانظ  ال نا يااة املتنبعااة ونااد منظبمااات رقميااة واتسااتفادة منهااا يف  ساا       

ات عاان الدراسااة املاانهج البكاافي التيليلااي واملاانهج  ل وقااد جداريااة جدياادة داتاال املؤسسااات ال قانيااة 

 .التجةيا 

تعاةف علاى الفناب  الةقمياة وأباة  رواد هاتا       الالدراساة يف   هاتو تستفيد الدراساة اسالياة مان    و

ل  هاا باال ة  التشاكيلية املساتخدمة     ل وختتلف عنها يف تناو ا نقط للجاداريات الةقمياة ورب  الفن

 .ويف اسطار الت  يقي للدراسة 

 :على الدراسات السابقة تعليق
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ماان تااالل عااةه الدراسااات السااابقة املةت  ااة بال ياات االحااي أ  بعضااًا منهااا تناااول مفهاابم       

و ( 3998الةباااعيل )و ( 3990ال ةشااا ل )ايااداريات واشاا تها وو ا فهااا وتصا صااها م اال دراسااة     

ل والاا  اسااتفادت منهااا  (6005سااعيدا ل )و( 6002قااد ل )و ( 6008حمماابدل )و ( 6000ال عاااايل )

 مااا ت ةقاان بعضااًا منهااا    حتلياال ال تااارف اسسااالمية م اال     . ار النظااةف لل ياات ال اح ااة يف اسطاا 

والا  اساتفادت   ( 6030الصاحلل )و ( 6005الصاعدفل )و ( 6002قد ل )و( 6000ال عاايل )دراسة 

منها ال اح ة يف ايااق التيليلاي مان ال ياتل  ماا تناولان بعاض الدراساات تقنياات الفان ايادارف           

و ( 6005الصااعدفل  )و( 6002اساةا فل  )و ( 6002قاد ل  )مة نياه م ال دراساات    واثامات املساتخد 

 مااا اتفقاان دراسااة  اااًل ماان   . والاا  اسااتفادت منهااا ال اح ااة يف اسطااار النظااةف  ( 6030الصاااحلل )

( 6030الصاااحلل )و ( 6005الصاااعدفل )و ( 6002اسااةا فل )و ( 6002قااد ل )و ( 6008حمماابدل )

اسالي يف اتستفادة مان التقنياات واثاماات املختلفاة وت بياو ال تاارف       يف أهدانها مو هدف ال يت 

و ( 6002هي ااةل ) مااا تناولاان  اااًل ماان دراسااة  . الرتا يااة تبتكااار لبحااات جداريااة رفهاابم معاكااة  

الفاااان الةقمااااي وتب يفااااه يف تصاااامي   ( 6033نااااب فل )و ( 6005الصاااااعدفل )و ( 6002اسااااةا فل )

 . مو هدف ال يت اسالياللبحات ايدارية وهب ما يتفد 
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 : مقدمة
اظااااةًا ألهميااااة ايداريااااة الةقميااااة ودورهااااا يف اشااااة الاااابعي بقيمااااة التصاااامي  ايمااااالي   

للمجتماااو ناااع  ال اح اااة تهااادف مااان تاااالل  للعمااال الفاااين والت  ياااد علاااى ا بياااة ال قانياااة

 مااان م تكاااةة مااان تاااالل تنااااول عااادد     كاااياشات    بكااابلالتجةباااة التاتياااة تساااعى لل  

الاااا  اتتارتهااااا ال اح ااااة والاااا  تتمياااا      السااااعبدف الشااااعا الاااارتاث ووحاااادات مفااااةدات

 تتسااااا   حدي اااااة  بةؤياااااة  اسدي اااااة  ايدارياااااة اللبحاااااات  داتااااال  باملةوااااااة يف التشاااااكيل 

 . واملعاكةة باألكالة

 

 :ت بات الدراسة و جةا اتها 

 : ر يسية حماور  ال ة على التجةبة اعتمدت

 :معطيات اإلطار النظري  -1

 العبامااال  أهااا  علاااى والتعاااةف ايااادارف للفااان  ال يااات مبإلااابع دراساااة تاااالل مااان 

 ماااادارل نلساااافات ماااان اتسااااتفادة    باسإلااااانة الفااااين العماااال جنااااا     تااااؤدف الاااا 

 رؤياااة مااان وماتقدماااة اسدي اااة التقنياااات ومساااات مميااا ات علاااى والتعاااةف الةقمياااة الفااان

ال عاااد  – الضااابء)  مااان  ااااًل تب ياااف تاااالل مااان وذلاااي ايااادارف للعمااال حدي اااة ننياااة

 اللبحااااااة داتاااااال( التقديةيااااااة  اسة ااااااة – املختلفااااااة واملالمااااااد اثامااااااات -ال الاااااات

 . الةقمية

 :املنطلق الفكري للتجربة  -2

 العةبية اململكة مناطد من لعدد متنبعة مفةدات  تةنية مجو على املن لد هتا يقبم

 باملةواة تتصف ال و( األوااي – نسبجاتامل – األبباب – دارياتاي) داتل السعبدية

وتتمي  باثصا   اكلية يف البإلب   اتسمن ما أاها  والتشكيل للية ة والقابلية
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من ال يهة املعربة عن تقاليدها واملستن  ة من ال  يعة م ل الن اتات وأوراقها  بااها اابعة

 .وال مار رختلف أاباعها وال  تؤ د أحتاد الفنا  مو بيهته 

أ  املفةدات ال تةنية املبجبدة داتل تةا نا الشعا (  31ل 6002ل  الصاعدف) تةا 

ية والرتا ية املرتا مة عرب العصبر فةدات أكيلة ومنسجمة ربامًا مو ايبااق ال يهنامل

 :منها 

 .ة ا اتية مقت سة من الن اتات بت سيط أداى أشكال يوحدات  تةن -3

 .وحدات هندسية تقبم على أسال هندسي ونقًا ملقاييد مدروسة  -6

 .وحدات ت ية مقت سة من اثط العةبي تفةد بها الفنا  املسل   -1

 . ة والت ادل والتما ل اسلبب التكبين ال تةيف وال  تتم ل يف التنا -2

ل ناململكة العةبية السعبدية تتمي  بلنى املفةدات الشع ية اظةًا تتساع رقعتها 

ناملن قة اللةبية أشتهةت بالصناعات واسةف اثش ية ل وتفةدت حسق املناطد 

 . وال تارف املتقنه وال  تتس  بدقة الصناعة والتقنيات املتقدمة 

وال  اشتهةت بالنقا و تةنة املنا ل وال  يقبم بها جممبعة من اما املن قة اينببية 

حيت تتمي  تلي النقب  بالدقة والتفاكيل املستمدة ( الق  ة ) النساء ي لد عليهن 

أما املن ة البس ى نتتمي  ال تارف بال ساطة ل من األشكال الن اتية وا ندسية 

اثش ية و اي  حيت اك ين من واستخدام األلبا  الصة ة واملنفتو على األبباب 

 .عادات املن قة وج اء من تقاليدها املبرو ه 

هي التباند ب  اكتبا الفكةف لتلي املناطد  ذا نالقيمة ايمالية للبحدات الرتا ية 

وهتا ما دعاء ل والتشكيلي والتع مف التف يظهة نيه قيمته ايمالية للعمل الفين 

ال تةنية املبجبدة يف الرتاث الشعا يف خمتلف مناطد ال اح ة يف ال يت عن البحدات 

 –املن قة الشمالية  –املن قة البس ى  –املن قة اللةبية )اململكة العةبية السعبدية  
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عناكةها ال تةنية ومن    اتستفادة منها يف تصمي  والقيام بتيليل (  املن قة اينببية 

تلفةل وتعةه  ا ال اح ة بالدراسة اللبحات ايدارية من تالل بةامج اساسق املخ

 :والتيليل وند ايداول التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

  باأللبا  منفت جدارف رس  بالعمل  التعةيف

  م6030ل  مة و  املصدر

 ( املو رجال)  عسم من قة املكا 

 تقليدف من ل داتل جدارية اتستخدام

 6 القط  تةنة ال تةنة مسمى

  هندسية  تةنية  ال تةنة ابع

 األسبد - األتضة – األكفة – األمحة – األ ر  املستخدمة األلبا 

 ال تةنية البحدات

 

 حمبرة جنمة

 

  معينات

 ( 2) شكاال رق  

                                                           

ويقااابم بتنفيااات هاااتا الفااان  ل والقاااط يعاااين الق اااو  ل والقاااط يف  اااالم العاااةب رعناااى اثاااط  ل  هاااب نااان اشاااتهةت باااه من قاااة عسااام   (3)

  .(م6030ل مة و  . )أو اقاشات وهن ننااات بالف ةة وأشل هن شم متعلمات " ق اطات "  عليهناساء معةونات ي لد 
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 باأللبا  منفت جدارف رس  بالعمل التعةيف

  3958 لتليل املصدر

  ال احة من قة املكا 

  من ل داتل جدارية اتستخدام

 ( القط  تةنة)  ة تةن  ال تةنة ابع

 األبيض – األ ر  – األمحة – األكفة املستخدمة األلبا 

 ال تةنية البحدات

 

  مع 

 

 

 يف املبجبد الرتل إل ة)  جنمة

 (النجمي ال  د

 

 

  حمبرة  هةة

 

 ( 2) شكاال رق  
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 اي  على اسفة ب ةيقة منفتة ال اب أعلى حلية بالعمل التعةيف

 م6005ل  ش ا املصدر

 جند من قة املكا 

  من ل واجهة جدارية اتستخدام

  حمبرة وا اتية هندسيه  تةنة  ال تةنة ابع

 األسبد - اكمة ال ين املستخدمة األلبا 

   ال تةنية البحدات

 

 النخيل لسعف حتبية
 

  هةة حتبية

 

 

 ( 5) شكاال رق  
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 بالعمل التعةيف

 

 باأللبا  منفت جدارف رس 

 3958 لتليل املصدر

  ال احة من قة املكا 

  من ل داتل جدارية اتستخدام

 (  القط  تةنة)  هندسية ة  تةن  ال تةنة ابع

 األسبد - األتضة – األكفة – األمحة – األ ر  املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

  جنمة – مع 

 

 مع 

 

 ( 9) شكاال رق  
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  باأللبا  الةس  بتقنية منفت تشا باب بالعمل التعةيف

 م6009ل  املعمة املصدر

 ( اجملمعة) جند من قة املكا 

  تشا تقليدف باب اتستخدام

 وهندسية ا اتية  تةنة  ال تةنة ابع

 األوراج اا األسبد – األ ر  – ال ين املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

  ل هةة حتبية

 

  دا ةة

  (  30) شكاال رق  
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 باأللبا  منفت جدارف رس  بالعمل التعةيف

 3958 لتليل املصدر

  ال احة من قة املكا 

  من ل داتل جدارية اتستخدام

 ( القط  تةنة) هندسية وا اتية   تةنة  ال تةنة ابع

 النيلي اا األبيض – األكفة – األ ر  – األمحة املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

 جنمة

 

 ل هةة حتبية

 

 مع 

   

 ( 33) شكاال رق  جج     
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 باأللبا  منفت جدارف رس  بالعمل التعةيف

  ال اح ة تصبية – تليل الةوؤف ع د متيف املصدر

  ال احة من قة املكا 

  من ل داتل جدارية اتستخدام

 ( تةنة القط) هندسية  تةنه  ال تةنة ابع

 األسبد - األبيض – األتضة – األمحة – األكفة املستخدمة اتلبا 

  ال تةنية املفةدات

 

 

 منكسة تط

 ( 36) شكاال رق  
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 ق عة من املنسبجات مستخدم نيها تيبل الصبف  بالعمل التعةيف

 Rose,2002 املصدر

 من قة اسجا  املكا 

 .معلقة اسجية  اتستخدام

  تةنه هندسية  ال تةنة ابع

 األسبد - األبيض –األمحة – األكفة املستخدمة اتلبا 

  ال تةنية البحدات

 

  معينات تقاطو

 ( 31) شكاال رق  
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 واثة  الصبف تيبل نيها مستخدم املنسبجات من ق عة بالعمل التعةيف

 Topham,2005 املصدر

  ال احة من قة املكا 

  النسيج من حا  ية معلقة اتستخدام

  هندسية  تةنية  ال تةنة ابع

 األسبد – األ ر  – األمحة – األكفة املستخدمة اتلبا 

  ال تةنية البحدات

 

 مةبعات
 

 ( 32) شكاال رق  
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 باسلبا  الةس  تقنية نيها مستخدم الفخار من شةبة بالعمل التعةيف

 م3958تليلل  املصدر

  جدة املكا 

 املاء سفي تستخدم شةبة  اتستخدام

 حمبرة  ا اتية  تارف  ال تةنة ابع

 األبيض اا األ ر  – األمحة – التها املستخدمة اتلبا 

  ال تةنية البحدات

 

 األشجار ورا أو الن اتات لفةوع حتبية

 ( 38) شكاال رق  
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 اي  على اسفة بتقنية  تةيف شةيط بالعمل التعةيف

 م6030ل  النعي  املصدر

 ا فبف املكا 

 من ل واجهة جدارية اتستخدام

  هندسية  تةنة  ال تةنة ابع

 األبيض املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

 دوا ة تقاطو

 

  حمبرة جنمة – دا ةة

 

 ( 32) شكاال رق  
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 اي  على اسفة تقنية نيها استخدم جدارية لبحة بالعمل التعةيف

 م6000ل السعبدية العةبية باململكة التقليدية ال قانة مبسبعة املصدر

 ا فبف املكا 

 التقليدية املنا ل أحدا داتل جدارية اتستخدام

  هندسية  تةنة  ال تةنة ابع

 األبيض املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

 

 ( 32) شكاال رق  
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 والت عي  بالأللب  الةس  تقنية به مستخدم تشا تقليدف باب بالعمل التعةيف

  باملعد 

 م6000ل السعبدية العةبية باململكة التقليدية ال قانة مبسبعة ملصدر

 الق يف املكا 

 تقليدف تشا باب اتستخدام

  ا اتية – هندسية  تارف  ال تةنة ابع

 أوراج اا األسبد – األكفة – ال ين املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

  ل هةة حتبية

 ( 35) شكاال رق  
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 اكفبر اي  من ل اب حلد بالعمل التعةيف

 م6030ل النعي  املصدر

 ( جند)  شقةاء املكا 

 بنجد التقليدية املنا ل  حدا داتل بابحلد  اتستخدام

  هندسية وحدة  ال تةنة ابع

 األبيض املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

  م ل ات

 

 ( 39) شكاال رق  
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  اي  على اسفة بتقنية جدارية لبحة  بالعمل التعةيف

  م6030ل النعي  املصدر

 نةسا  املكا 

  املنا ل  حدا داتل جدارية اتستخدام

  وهندسية ا اتية  تارف  ال تةنة

 

 املستخدمة األلبا 

  األبيض

  ال تةنية البحدات

 

 
 

  وردة حتبية

 

 مع  – دا ةة

 

 

 ( 60) شكاال رق  
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  اي  على اسفة بتقنية جداريه لبحة بالعمل التعةيف

 م6033ا يهة العامة للسياحة واآل ار  املصدر

  السعبدية العةبية اململكة امال املكا 

  التقليدية املنا ل  حدا داتل جدارية اتستخدام

  ا اتية  تةنة  ال تةنة

 األبيض املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

   هةة حتبية

 

 

  تةل

 ( 63) شكاال رق  
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  تقليدف  ف بالعمل التعةيف

 Rose,2002 املصدر

 اسجا  من قة املكا 

 النساء تل سها املنسبجات من ق عة اتستخدام

 هندسية  تةنة  ال تةنة ابع

 التها - الربتقالي – األسبد – األمحة املستخدمة األلبا 

  ال تةنية البحدات

 

 ربو دا ةة – مست يل – م ل ات

 

 ( 66) شكاال رق  
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 :التجربة التشكيلية  -3

تعتمااااد ال اح ااااة يف هااااتا املن لااااد علااااى تصاااامي  عاااادد ماااان ايااااداريات باسااااتخدام بااااةامج           

اظاااةًا ملاااا تتميااا  ( llustrator c2- adobe photoshop cs2)اساساااق اآللاااي املتخصصاااة 

بااااة ماااان دقااااة يف القياسااااات وقاااادرة علااااى الااااتيك  يف املقاسااااات الكاااا مة باسإلااااانة سمكاايااااة    

نقاااد ل   ساااال بناااا ي للجاااداريات الداتلياااة    تكاااب حتقياااد تااا  مات اثاماااات املختلفاااة والااا    

حتليااال مفاااةدات ووحااادات  تةنياااة للبكااابل         كاااممة ال اح اااة اللبحاااات الةقمياااة مااان تاااالل       

باملعةنااااة والتكنبلبجيااااا  تصااااميمات قا مااااة علااااى من لقااااات نكةيااااة ومهاريااااة ومجاليااااة مةت  ااااة  

 اااا  اتتيااااار جممبعااااة ماااان التصااااميمات وتنفيااااتها ماااان تااااالل التقنيااااات اسدي ااااة ماااان   ل املت اااابرو

حيااات " Hi-Fi-Roland Jet HP 5500هااااف نااااف روتااااد جااان   " تاااالل ال  اعاااة الةقمياااة  

والااا  تتميااا  بالقااادرة العالياااة يف اتاااةاج     ل تعتماااد علاااى أاظماااة الكم يااابتة الةقمياااة يف ال  اعاااة     

ل ملااا   30وط اعتهاااا علاااى نااابم بساااما ة تصااال        ل ملياااب  بكسااال  32التااادرجات اللباياااة ا   

بعاااادها مت اتاااات اسااااخة لكاااال تصاااامي  وحتديااااد اسجاااا اء املااااةاد  بةا هااااا عاااان املسااااتبا العااااام           

عااان طةياااد  ط اعتهاااا علاااى تاماااة ات ةيلاااي و تاماااة ال جااااج بباسااا ة طابعاااات       للجدارياااة وذلاااي 

تاكاااة لكااال تاماااة ومااان  ااا  يااات  قااا  تلاااي األجااا اء عااان طةياااد ركناااات القااا  بااااللي ر مااان         

 اااتا نعاهاااا تتسااا  بالدقاااة العالياااة     ل تاااالل اواماااة تصااادرها باااةامج التصااامي  واملبكااالة للمكناااة       

 .التقليدية   والسةعة ماميي ها عن ال ة

والبسااااا ط  ( ال جاااااج  ل ق ااااو الفسيفساااااء   ) التقليديااااة منهااااا  رب امل اوجااااة باااا  اثامااااات    وعاااا

ل بااااةامج الةساااا  )  وباااا  التقنيااااات التكنبلبجيااااة املت اااابرة ( اس ةيلااااي )  املتعااااددةالتشااااكيلية 

يف الدراسااااة اساليااااة تسااااه  ( مكنااااات القاااا  باااااللي ر ل  HDال  اعااااة الةقميااااة العاليااااة الدقااااة  

 . واملعاكةةرية رقمية ذات األبعاد املتعددة تتس  بالدقة اثةوج ب عمال جدا

لبحات جدارية ( 30)وقد تةجن ال اح ة رجمبعة من التصميمات ال تةنية الةقمية عددها        

 :تعةإلها ال اح ة نيما يلي  جداريات( 2)رقمية قامن بتنفيت عدد 
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 ت مل  مسمى التصمي 

 س 300×350 أبعادو

 املؤسسات التعليمية –م ارات  املكا  املقرت  

 فساء يسن -ي أ ةيل - جاج –ط اعة رقمية  اثامات 

 

 وحدة التصمي 

      
 

 

 

 

 وكف التصمي 

 

 

 

يعتمد التصمي  على وحدات  تةنية ا اتية مرتا  ة يف األطةاف بشكل 

ويف ل مدرول وال  تن  د من بؤرة الضبء األبيض حيت النقاء الالحمدود 

منتصف العمل تتميبر البحدة ا ندسية يف الشكل الدا ةف ال لبرف بربيقه 

تع ا ه الشكل  3Dاعتمدت نيه على تقنية  والتفالتف جيتب ال صة 

دور اسإلاءة داتل العمل من تالل  ستخدام الظل والنبر  س هارل جملس  ا

تجه ويل مما يؤ د دور التقنيات الةقمية اسدي ة داتل العمل الفين 

  مال اجتاهات الفنب  الةقمية   حداالتصمي   ب املتجهات وهب  أسلبب

ال عتمد يف التصمي  على اللب  األمحة بتدرجاته ال  تعرب عن اسحسُأ

ويف أعلى العمل تتكةر البحدات ل باسة ة واساسيابية داتل العمل 

ا ندسية املعتمدة على التكةارت  ناية عن جنبم مشعه باللب  األكفة 

و  منا هي دميبمة ل الربا  متية ة يف الفضاء ومتبهجة    مات اهاية 

 .عمل نين  ف  ال صة لت مل السماء وما نيها من عظي  كنو اهلل

 (3 -أ) تصمي  رق   ( 61) كاال رق  ش
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 (3 –ب ) التصمي  رق   (    62)  شكل رق  
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 ابر العل  التصمي  مسمى

  س 600×360 أبعادة

  الرتبية  لية – القةا أم جامعة  املقرت  املكا 

 نسيفساء  –رقمية  ط اعة –  جاج – أ ةيليي  اثامات

 

 التصمي  وحدة

      

 

 

 

 

 التصمي  وكف

 

 

 

 حيت القةا أم جامعة يف واملتم لة املكةمة مكة يف العل  ت دهار باابراما رب ل جدارية

 العةبي اثط و دماج الرتا ية ا ندسية األشكال وب  اسسالمي الفكة ب  التناش  االحي

 عناكة من عنصة حتمل ال  ال جاجية الكةة على العمل بؤرة وتةتك   التصمي  داتل

 بربيد مشعة جمةات حبل نلي يف تدور و  اها( الرتبية  لية) العةبي اثط وهب التصمي 

 ط يعة من مستبحاة اللباية اجملمبعة جاءت  ما.  وا دا العل  ابر على ويؤ د  مل

 ردلبتته ال ين اللب  يعرب حيت املةتفعة التضاريد ذات الته ية بةما ا السعبدية ال يهة

 .الةوحية للةاب ة  مة   ودورها األره على

  ال  يعة عناكة احد استخدام يف هنا ويظهة التع مف األسلبب  ب التصمي  ويتجة

 ال تةنية البحدات وتعرب. التصمي  تلفية يف جاء  ما  ليها العناكة و إلانة وحتبيةها

 مةتفعًا اليم  أسفل من التصمي  ويق ول البحي مله ط الةوحااية الةو  على العمل داتل

 اسة ة على للت  يد املبجة شكل ت تت هندسية ببحدات  تةيف اليسارشةيط   

 يف واألستمةارية واسة ة التبهج على الشةيط يف األمحة اللب  دل  ما واجملد اسرتفاع

  .روحااية ننية ك لة ذو مستيدث نين عمل ذلي عن ينتج ممال الع اء

 (6 -أ) تصمي  رق  (  68) شكاال رق  
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 (6 –ب ) التصمي  رق   (  62)شكل رق  

 



167 
 

 

 أربيسي التصمي  مسمى

 س  350×300 أبعادة

 تهد ة على النفسيه األ ر  اللب  لدتتت وذلي)  الصيية املؤسسات  املقرت  املكا 

 ( السالم لب  وهب الدم إللط وختفيض النفد التبتة

 نسيفساء - جاج – اسرت ببلي – رقمية ط اعة  اثامات

 

 التصمي  وحدة

 

       
 

 

 التصمي  وكف

 

 

 

 النجمي لل  د ال تةنية البحدة على الشكل بنا ية تتميبر

 طةيد عن  املفةدة جتسي  مت وقد التصمي  منتصف يف املتمة  

  ما.  3D Max بةاامج تقنية استخدام تالل من والنبر الظل

 الفنب  اجتاهات أحد وهب( voctor) املتجهات أسلبب استخدم

 ا ندسية البحدات من سلسة تتية  العمل أعلى يف.  الةقمية

 اللبا  تدرجات نيها طبع وال  أسفله    التصمي  أعلى من والن اتية

 التالح  عن تعرب هاد ة لباية كياشة مستيد ًا واألبيض األ ر 

 دينية  قيمة وحداته يف اسسالمي الفن علية يؤ د التف والرتابط

 . هامة وأجتماعية

 (1 -أ) تصمي  رق   ( 62) شكاال رق  
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 ( 1 -ب ) التصمي  رق   (   65)شكل رق  
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  إلاءات التصمي  مسمى

 س  380×600 ابعادة

  املنا ل داتل  املقرت  املكا 

   جاج – ا ةيليي – رقمية ط اعة  اثامات

 

 التصمي  وحدة

      

 

 التصمي  وكف

 

 

 

 ال  ا ندسية الرتا ية ال تارف وحدات  حدا على التصمي  يةتك 

 واساسيابية املةواة شاية يف والتكةارات التشكيل رقبمات تتمي 

 ألبا  من مشعة تيبل على تتدحةج إلب ية وحدات هيهة على لت تي

 استخدمل  الفين العمل داتل الضبء ت  م على يؤ د ما ال يف

ل  الةقمية الفنب  اجتاهات احد وهب( voctor) املتجهات أسلبب

 للفن املعاكة ال ة  من للتصمي  ال تةنية املفةدات تستبحي  ما

 . املعاكةة و األكالة ماب  جيمو نين عمل    للبكبل اسديت

 ( 2 –أ ) التصمي  رق   (  69)شكل رق  
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 (2 -ب )التصمي  رق   (  10)شكل رق  
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  تناش  التصمي  مسمى

  س  360×300 أبعادة

 ( ايامعات – املدارل)  التعليمية املؤسسات  املقرت  املكا 

 نبرا د - جاج –ا ةيلي  -بالستيي – نسيفساء – رقمية ط اعة  اثامات

 التصمي  وحدة

        

 

 

 

 التصمي  وكف

 

 

 

 الن اتية والبحدة الدا ةة ا ندسي الشكل على مفةداتها يف تعمد جدارية

 ل باسة ة تبحي ال  اسارة األلبا  من شنية وجممبعة

 اجتاهات أحد يعترب التف( Voctor) املتجهات أسلبب    التصمي  يتجه

 أعلى    أسفل من العناكة ب  وتناش  تبا   نيه اللب  وتب يو. الةقمي الفن

 التداتل عمليات على التصمي  يعتمدل  والنماء والعلب اسة ة على للدتلة

 لتصعد العمل أسفل من البحدات تتكب   ما العناكة ب  ال  قات وتعدد

ومتشابكةل ب لبا  منعمة  متناشمة سلسلة مكباة التصمي  أعلى   

 .باسة ة والنشال واسيبية

 الرتا ية العناكة مدلبتتها يف حتمل معاكةة جدارية لبحة تال ا من لينتج

 . معاكة باجتاة

 ( 8 –أ ) التصمي  رق   (  13)شكل رق  
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 (8 -ب)التصمي  رق   (  16)شكل رق  
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  رؤية التصمي  مسمى

 س  320×360 أبعادة

 

  املقرت  املكا 
 ت عت ال  النفسية األتضة اللب  لدتتت وذلي)  الصيية املؤسسات

 (  النفد يف والسكينة الةاحة على

 تشق – جاج  – ا ةيليي – رقمية ط اعة  اثامات

 التصمي  وحدة

      

 

 التصمي  وكف

 

 

 

 املع  ا ندسي للشكل األبعاد ال ال ية البحدة أ  التصمي  يف يتضح

 . للتصمي  ال صةية ال ؤرة هي الساتن األكفة اللب  ذو

 على تةتك  وال  هندسيه لبايه تةددات تظهة التصمي  تلفية يف

 أعلى من عاليه بشفانية املكا  يف تنتشة وال  ذاتها البحدة

 للمشاهد حتقد بتدرجات املساحات نةاث لتمأل األسفل    التصمي 

 يف املتيك  اسة ه لعنصة السيادو حيت وم هجه كات ة رؤية

 املتجهات أسلبب على العمل تشكيل يف اعتمد. الرتددات تلي مسار

(Voctor )التب يف أما . الةقمي الفن  جتاهات أحد يعترب التف 

 تع مًا( األكفة)  الساتنه األلبا  استخدام على أعتمد نقد اللباي

 اات او جتتب التى العاليه الضب يه القيمة ذو الساطو الشمد إلبء عن

املشاهد  إلانة    اللب  األتضة التف ي عت يف النفد الةاحة 

 وينمد السعبدف الرتاث يت ناو معاكة تصمي   ب وال م اينة

 . خمةجاته

 ( 2 –أ ) تصمي  رق   (  11)شكل رق  
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 (2 -ب )  التصمي  رق   (  12) شكل رق  
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  بهجة التصمي  مسمى

 س  360×320 ابعادة

 ( ايامعات)  التعليمية املؤسسات  املقرت  املكا 

  إلاءة كناعية  – نسيفساء –  جاج – رقمية ط اعة  اثامات

 التصمي  وحدة

      
 

 

 

 التصمي  وكف

 

 

 

 واحد رقال تتكةر(  املنكسة اثط)  هندسية وحدو عن ع ارو 

 ويفل  العلبف اي ء يف البحدو شفانيه على اسعتماد مو أنقي بشكل

 البحدو من شفانه تةا  ات من ط قات تتكب  العمل أسفل

 أسلبب استخدم نيهال إلب يه  اعكاسات مكباه ال تةنيه

 دمج ومت. الةقمية الفنب  اجتاهات أحد وهب( voctor) املتجهات

اللب   مو(  األكفة -الربتقالي – األمحة)  الساتنه اللبايه اجملمبعه

 على تؤ د لباية عالقه سجياد( اللب  األ ر ) املتم ل يف ال ار

 القي  من به لعمل وللبكبل والتالح  واسيبيه والتناش  اسة ه

 وحدات ت بيو يف الفنا  قدرة على مايؤ د والضؤ يه التشكيليه

 . معاكة ب سلبب الرتاث

 ( 2 –أ ) التصمي  رق   (  18)شكل رق  
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 (2 -ب)  التصمي  رق   (  19) شكل رق  
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 حتدف التصمي  مسمى

 س  360×300 أبعادة

 

  املقرت  املكا 

 تهد ة على النفسيه األ ر  اللب  لدتتت وذلي)  الصيية املؤسسات

 ( السالم لب  وهب الدم إللط وختفيض والتبتة النفد

  إلاءة كناعية –  جاج – رقمية ط اعة  اثامات

 التصمي  وحدة

     

 

 

 التصمي  وكف

 

 

 

 وحدو مفةداتها التقديةية اسة ة نن أاباع من ابع ايداريه هتو تعد

 مو الرتدديه التكةارات عمليه على اعتمدت حيت ا ندسيه التصمي 

 من حة ي نن الفكة هتا من ويتبلد املتكةرة امل  بعة اي يهات

 وبؤرو العملل تلفية من الناجتة اسإلاءة ومن للعنصة اللباي الرتدد

 اللب  بتدرجات الن اتية املفةدة من تشكلن التى الكةة هي التصمي 

 على تؤ د والتى للعنصة األبعاد ال ال ي التشكيل تالل ومن األ ر 

 أحد وهب( voctor) املتجهات أسلبب أستخدموقد . اسة ة قبة

 يف العام اللباي الفكة اعتمد  ما. الةقمية الفنب  أجتاهات

  إلفاء يف ودورة لدتتته بتدرجاته اللامد األ ر  اللب  على التصمي 

 . الكباية اسة ة على وللت  يد العمل داتل العمد

 ( 5 –أ ) تصمي  رق  ( 12)شكل رق  
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 (  5 –ب  )تصمي  رق  ( 15)شكل رق  
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 طا ةة أط ا  التصمي  مسمى

 س  320×310 أبعادو

 الفناد   بهب – املنا ل بهب  املقرت  املكا 

 نبرا د –ببلي أسرت  –  جاج – رقمية ط اعة  اثامات

 

 التصمي  وحدة

      

 

 التصمي  وكف

 

 

باللب   املمت جة بتدرجاته األتضة اللب  سيادة يالحي األو  للبهلة

 تكةارية عن الناجتة ايمالية ناسيقاعات  كلل العمل على األ ر 

 الشكل من املن  قة ال ا ةة األط ا  تش ه ال  الدا ةية األشكال

 املساحات يف ملمبسًا تنبعًا تع ي ل املنتصف يف الة يد الدا ةف

 ذو املن سط املع  الشكل على القا مة العمل أرإلية مو واأللبا  بالتناش 

 . األشكال تلي حتن بسالسة املتصانة و ال عدين

 الفنب   جتاهات أحد وهب( voctor) املتجهات أسلبب نيها وقد استخدم

 البحدات يف املتناش  اسيقاع قي   قد جممله يف والعمل.  الةقمية

 لبا  يف حتديدًا املنض ط اللباي والتباند بعاتظام املتكةرة ال تةنية

 متعددة لباية نضاءات من يتخللهما وما -واألتضة األ ر  - أساس 

 .أتةا تارة ال ياه ويضيههال تارة اتكفةار يشببها

 

 
 ( 9 -أ ) تصمي  رق  (  19)شكل رق  
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 (  9 -ب ) تصمي  رق  (  20)شكل رق  
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  راقصة مبجات التصمي  مسمى

  س  300× 380 أبعادو

  امل ارات  املقرت  املكا 

 كناعية  إلاءة –  جاج – رقمية ط اعة -نسيفساء   اثامات

     التصمي  وحدة

 

 

 التصمي  وكف

 

 

 

 امل تةف بالشةيط املبجات شكل العامة هيهتها يف ايدارية ت تت

 و  اها و اسيابية بتناش  وامل لت املع  يف تتم ل هندسية ببحدات

 أسلبب    التصمي  ويتجه. واللمبه ا دوء يسبدو نةًا يف تس ح

 وأعتمد.  الةقمية الفنب  اجتاهات أحد وهب( voctor) املتجهات

واأللبا  ال اردة يف تضاد  الساتنة األلبا  من م يج على اللباي الفكة

 اللب  يف املتم ل يظهة اللب  ل ارد التصمي  تلفية نفي بد وحم ققعم

  ما والعمدل والسكينه ا دوء عن يعرب التف بتدرجاته األ ر 

 الساتنة  األلبا  حتمل امل تةف الشةيط يف ا ندسية البحدات جاءت

 والسةورل ال هجة على تدل  ما واسة ةل النشال على للت  يد

 الفين الفكةيف  الرتا ية مدلبتته يف  مل نين عمل ذلي من لينتج

 .املعاكة

 

 

 

 (  30 -أ ) تصمي  رق  (  23)شكل رق  
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 (30 -ب )  التصمي  رق   (  26)شكل رق  
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    التجربة التشكيلية
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  منفتةجدارية تناش  كبرة (  92 -أ) شكل رق  
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 تفاكيل ايدارية السابقة كبرة من  (  92- ب)شكل رق  

 

 

 تفاكيل ايدارية السابقة كبرة من ( 92-ج)شكل رق  
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 منفتةجدارية العل  ابر  كبرة (92-أ) شكل رق  
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 تفاكيل ايدارية السابقة كبرة ( 92-ب)شكل رق  

 

 

 تفاكيل ايدارية السابقة  كبرة من  ( 92-ج)شكل رق  
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 جدارية  إلاءاتكبرة ( 95-أ) شكل رق  
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 تفاكيل ايدارية السابقة ك رة من (  95 -ب)شكل رق  

 

 

 تفاكيل ايدارية السابقة كبرة من (  95 -ج)شكل رق  
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 منفتةجدارية تناش  كبرة ( 99-أ)شكل رق  
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 تفاكيل ايدارية السابقة كبرة من (  99 -ب)شكل رق  

 

 

 تفاكيل ايدارية السابقة كبرة من ( 99-ج)شكل رق  
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 الفصل الرابع                                   

 وتفسري النتائجحتليل  -
 التوصيات -
 املراجع -
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والعبامااال ل مااان تاااالل ماااامت تناولاااه يف اسطاااار النظاااةف عااان مفهااابم الفااان ايااادارف وت ااابرة   

الب اااا ف الاااا    ااا  اساااتعةاه أاااااباع ايدارياااة وأباااة      . الااا  تاااؤ ة يف  تتياااار مبإلاااابع ايدارياااة    

باسإلااااانة    التعااااةف علااااى الفنااااب  الةقميااااة وأبااااة  العباماااال الاااا  مهاااادت     ل تقاااادمها ايداريااااة 

وماااان ل لظهاااابر ننااااب  التكنبلبجيااااا اسدي ااااة ودراسااااة أهاااا  الساااامات الاااا  مياااا ت تلااااي الفنااااب      

تاااالل  طاااالع ال اح اااة علاااى الدراساااات الساااابقة الااا   اااا ارت اااال ر احااات الدراساااة واألساااتفادة        

وتقاااادي  التجةبااااة التاتيااااة املتم لااااة يف تصاااامي  جممبعااااة ماااان ايااااداريات الةقميااااة   ل  جهاااااماااان اتا

ل وتنفياااات بعضااااًا منهااااا بعسااااتخدام البسااااا ط واثامااااات التشااااكيليه يف  طااااار التقنيااااات اسدي ااااة  

وتاماااااات  ( التقنياااااة)والااااا  أ هاااااةت معهاااااا  مكااياااااات الااااادمج بااااا  التكنبلبجياااااا اسدي اااااة        

 .جتمو ماب  التقنية والتشكيل دارية معاكةة لبحات جشكيل املختلفة للبكبل    الت

حيااان  ااااش  ناكشاااة ؤلااا  الت اااا  ت  , وفيماااا  لااا  لرحاااا للتائاااق مااات اتااااة  الت اااا  ت ال را اااة   

 : ؤوصلت الباحثة اىل التال  

 :إجابة ال ؤال األول 

هااال يساااه  التااا اوج مااااب  اللبحاااة الةقمياااة والفااان ايااادارف متعااادد األبعااااد يف  ساااتيداث    -

 جداريات معاكةة جتمو ب  التقنيات الةقمية والتشكيل ؟

تقنياااات التشاااكيل واألسااااليق الفنياااة للخاماااة ايدارياااة الااادور الكااا م يف  جناااا      للقاااد  اااا  

العمااال الفاااين ماااو  دتاااال تلاااي التقنياااات يف اللبحاااة الةقمياااة والااا  شال اااًا مااااتكب  ذات بعااادين    

  اعااااة والااا  تضاااايف  ااااا البسااااا ط  حيااات تعتمااااد يف مةحلااااة اتااااةاج التصااامي  نقااااط علااااى ال  

نقاااد اسااات اعن ال اح اااة مااان    ل التشاااكيلية اللمساااات اسبداعياااة الااا  حتقاااد أهاااداف ال يااات     

تااااالل الدراسااااة اساليااااة ابتكااااار أساااااليق ننيااااة تعتمااااد نيهااااا علااااى ايمااااو ماااااب  البسااااا ط    

باااااةامج الةسااااا   )التشاااااكيلية والتقنياااااات الااااا  تقااااادمها التكنبلبجياااااا املت ااااابرو املتم لاااااة يف    

اآلت اسفاااة والقااا  بااااللي ر   - ( adobe photoshop cs9 llustratorc -  باساساااق

Laser cut- Brilling ).  

وقااااد اسااااه  ذلااااي يف اجياااااد مااااداتل تشااااكيلية م تكااااةة للجداريااااة املعاكااااةةل والاااا  رب لاااان  

 .يف اتا ج التجةبة التاتية ال  تةجن بها ال اح ة من ال يت

 تتال   مو اللبحة الةقمية ؟ماهي البسا ط التشكيلية ال   -
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تقنيااااات التشااااكيل املسااااتخدمة يف و طااااالع ال اح ااااة ألبااااة  البسااااا ط وماااان تااااالل ال ياااات 

الفااان ايااادارفل ومااان تاااالل جتةباااة ال اح اااة يف الت  ياااد وتنفيااات بعاااض التصاااميمات وجااادت          

أ  هنااااا  عاااادد ماااان اثامااااات والبسااااا ط التشااااكيلية تكااااب  أ  ااااة مال مااااة مااااو اللبحااااة         

) الةقمياااااة وذلاااااي لعااااادة تصاااااا   ربيااااا  هاااااتو البساااااا ط واثاماااااات عااااان شمهاااااال ومنهاااااال 

واملقصاااابد بهااااا جتميااااو أجاااا اء كاااالمة ماااان اسجااااة أواألكااااداف خمتلفااااة ( Mosaicاملب اييااااي 

نمااااا ميياااا  تامااااة املب اييااااي  ل األلاااابا  وت  يتهااااا    جاااابار بعضااااها لعماااال مبإلاااابعات خمتلفااااة  

باسإلااااانة    قاااادرتها علااااى التشااااكيل بالبسااااا ل  ل هااااي مقاومااااة أساااا يها للعباماااال ايبيااااة  

وتنااابع ل بكااابل    اسجااا  امل لااابب  اليدوياااة لليصااابل علاااى ق اااو كااالمة اسجااا  والسااامي لل   

 .املالمد التف يع ي  ةاء داتل العمل الفين 

وهااااي مااااادة هاشااااة شاااام مت لاااابرة      ) Glass Coloredال جاااااج امللااااب   ) إلااااانة    تامااااة  

وثاماااة ال جااااج ل ميكااان تلبيناااه بعااادة ألااابا  ل وعاااادة ماااايكب  ال جااااج شااافانًا وعااادي  اللاااب   

اللبحاااة الةقمياااة وهاااي قااادرتها علاااى التشاااكيل والقااا      مميااا ات تسااااعدها علاااى الاااتال   ماااو    

 مااااا أ   . سااااباًء بالبسااااا ل اليدويااااة أم بالتقنيااااات اسدي ااااة ماااان تااااالل  تت القاااا  باااااللي ر        

ل لل جااااج تاكاااية اللمعاااا  والربياااد الاااتف ينااادمج نيهاااا ويتباناااد  ماااو اللبحاااة امل  بعاااة رقميااااً         

 .جية باسإلانة    قدرة تامة ال جاج ومقاومتها للعبامل اثار

وهااااي تامااااة م اطياااة عصااااةية نا قااااة املةواااااه ومقاومااااة  (  Flexالفلاااايكد ) و اااتلي  

تبجااااد بسااااما ات متعااااددة وتسااااتخدم يف ت  ياااان  ل لنفاااااذ املاااااء ميكاااان تنظيفهااااا بسااااهبلة  

 .البر  امل  بع 

وهااااااااي مااااااااادة بالسااااااااتيكية تشاااااااا ة يف   (  Acrylicاأل ةيلااااااااي الشاااااااافاف  )ة وتاماااااااا

أل ةيلاااي هاااب الاااب   اثفياااف الاااتف يناساااق   ماااا ميي تاماااة اول تصا صاااها تاماااة ال جااااج  

 ماااا يتباجاااد بعااادة مسا اااات خمتلفاااة  ل حتمااال  اللبحاااة ايدارياااة مهماااا  ااارب مقاسااااتها   

 .ت عًا ملبإلبع وابع العمل املةاد تنفيتو

وقاااد اسااات اعن ال اح اااة مااان تاااالل التجةباااة التاتاااة تب ياااف تلاااي البساااا ط واثاماااات     

أع اهاااا  اااةاًء ننياااًا ومجالياااًا    مماااا ملعاكاااةة التشاااكيلية داتااال اللبحاااة ايدارياااة الةقمياااة ا   

 .ومعاكةة
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ي ااةف اسااتخدام مفااةدات الاارتاث الشااعا السااعبدف يف اثااةوج بةؤيااة ننيااة للجداريااة           هاال -

 ؟اب  األكالة والت بر التكنبلبجياملعاكةة ال  جتمو م

ف دور ايداريااااة املعاكاااةة الاااا   يف تب يااا ( 6002ل مااااا اوردتاااه سااااةا ف  تتفاااد ال اح ااااة ماااو  

تعمااال علاااى تفكياااي بنياااة األسااااليق واملفاااةدات القدمياااة  ااا  تعياااد كاااياشتها وناااد قاااي  ننياااة            

نااااااملفةدات وال تاااااارف الرتا ياااااة  ل ونكةياااااة تاااااؤدف    اكانظاااااة علاااااى تصبكاااااية القااااادي    

 املبجاااابدة رختلااااف مناااااطد اململكااااة العةبيااااة السااااعبدية شنيااااة بااااالقي  ايماليااااة والتشااااكيلية  

الااا  تسااااعد الفناااا  علاااى اسباااداع والتجةياااق مااان تاااالل حتااابية العناكاااة وتشاااكيلها ونقاااًا            

نقاااااد حاولااااان ال اح اااااة  ساااااتلهام جممبعاااااة مااااان البحااااادات  ل لفكاااااة الفناااااا  واللاااااةه مناااااه 

ال تةنيااااة املختلفااااة ماااان الاااارتاث السااااعبدف و عااااادة كااااياشتها داتاااال التصاااامي  مااااو مةاعااااات       

ةدات الرتا ياااااة الااااادور الفعاااااال للجدارياااااة وباااااتلي يكاااااب  للمفااااال أساااااد التصااااامي  وعناكاااااةة

املعاكاااااةة لتيمااااال باااااتلي ذا اااااةة املكاااااا  التاااااارخيي ومجالياااااة مفةداتاااااه وأنكاااااارو وقيماااااه   

 . اسجتماعية يف  طار متآلف جيمو ماب  املعاكةة واألكالة

  

 

 

 :نتائج الدراسة 
عاااان ل والتجااااةيا . التيليلااااي . البكاااافي .  شااااف ال ياااات ماااان تااااالل اسطااااار النظااااةف     

حيااات باااة ت هاااتو األهمياااة مااان     ل همياااة  باااةا  دور تب ياااف الفناااب  الةقمياااة يف الفااان ايااادارف      أ

ماااان تب يفهااااا يف  واتسااااتفادةتااااالل دراسااااة وتصاااانيف الت اااابر التكنبلاااابجي والتقنيااااات الةقميااااة 

 .الفن ايدارف 

 

 :    ةاساليدراسة وقد تبكلن ال اح ة من تالل ال

اسااااااديت لااااااه األ ااااااة ا ااااااام يف تفساااااام البسااااااا ط   الت اااااابر العلمااااااي والااااااتقين يف العصااااااة   -

التشااااااكيلية املسااااااتخدمة يف التعاااااا م سإلااااااانة معااااااااي  اسااااااااية يصااااااعق علااااااى البسااااااا ط      

 .التقليدية التع م عنها بنفد الكفاءة والدقة 
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ارتااا ط اساااتخدام  اتااااج الفناااب  الةقمياااة علاااى مااادار تارخيهاااا بالتجةياااق واكااااوتت مااان ق ااال         -

وت ااابية  ااال ماااا هاااب جدياااد يف اساساااق اآللاااي للبكااابل        تشاااافت الفنااااا  و املهندسااا   

 .ا  تع مات تشكيلية جديدة 

اساااتخال، مااادتالت تصاااميمة جديااادة تعتماااد علاااى وحااادات مساااتبحاة مااان الااارتاث الساااعبدف      -

 .واملعاكةةوتب يفها داتل اللبحة التشكيلية الةقمية جتمو ماب  ا بية 

عااااااادة تب يفاااااه مااااان تااااااالل    ة الساااااعبدية و ا اااااي باململكااااااة العةبيااااا  بااااااملخ و  الرت  اتهتماااااام  -

 .التقنيات الةقمية اسدي ة يؤ د الصلة ب  ا بية واملعاكةة 
 

 ما نياااة تااادعي  مفهااابم الفناااب  الةقمياااة يف اللبحاااات ايدارياااة واسناااادة مااان ذلاااي يف جماااال        -

 .املعاكةة  ةدراسة ايداريات الةقمي

ايااااادارف الااااا  تاااااتال   ماااااو    الكشاااااف عااااان التقنياااااات والبساااااا ط التشاااااكيلية يف الفااااان       -

 .ايدارية الةقمية املعاكةة 

 .عمل دراسات يف ااباع البسا ط التشكيلية ال  تتالءم مو الفن الةقمي  -

 

 

 :الدراسة توصيات 
نااااث ودراساااات متنبعاااة للتعاااةف علاااى هاااتا النااابع املميااا  مااان الفناااب  الةقمياااة    أإلاااةورة عمااال  -

 .العلمي واثبه يف شمارها من تالل التجةيق والت ادل 

الدراسات ال      اتستناداملةواة يف التجةيق التشكيلي وعدم التقييد ثربات حمدودة عند  -

الكم يبتة   داة تشكيلية لتنفيت جداريات رقمية  باستخدامتعتمد على التيليالت الةقمية 

 .املعاكةة 

 السعبدية العةبية باململكة الفين الرتا ي املخ و  من النهل    أ  ة ال اح   أهتمام تبجيه -

 . واملعاكةة ا بية ب  ايمو يشكل اسدي ة الةقمية التقنيات تالل من تب يفها و عادة
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    املراجــــــــــع
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 :املراجع العربية 
جملة الفنب  .  التصمي  الداتلي ب  الفن والعل  والرتاث(. م3991)حس  ع ت ل أبب اثم -

 .القاهةةل اجمللد األولل والرتاثالشع ية 

.  ايدارية ودورها يف اسة ة الفنية التشكيلية اكلية( . م3995. )ياسة حممد ل أ هة  -

 . جامعة أم القةا ل  لية الرتبية قس  الرتبية الفنية ل رسالة ماجستم شم منشبرة 

 .مصة ل دار الكتاب العةبي .  من اسدا ة ا  مابعد اسدا ة( . م3929. )عفيف ل بهنسي  -

عامل الكتق  (.املبإلبعات  –اللةه  –اثامة )فن ايدارف ال.(م6005. )سعيد ل بة ات  -

 .مصة ل ال  عة األو  ل للنشة 

تب يف اساسق اآللي سإلانة تقنيات جديدة يف التصمي  (. م3999. )عمةو حممدل جاد -

ل  لية الفنب  الت  يقية ل رسالة ماجستم شم منشبرة .  ال تةيف للجداريات الداتلية

 .جامعة حلبا ل القاهةة

التصااااااااابية ايااااااااادارف املعاكاااااااااة املاااااااااةت ط   .(م6002. )شااااااااامين معتاااااااااب ل اساااااااااةا ف -

رساااااالة .  بالتكنبلبجياااااا اسدي اااااة  باجهاااااة حضاااااارية باململكاااااة العةبياااااة الساااااعبدية      

جامعااااة امللااااي ع ااااد ل بيااااة الفنيااااة  ليااااة اتقتصاااااد املن لااااي والرت  .د تاااابراو شاااام منشاااابرة

 .الع ي ل جدة 

 .تكنبلبجيا التصبية البسا ل الصناعية يف التصبية وتارخيها  (.م3921. )حممد ل محاد  -

 . القاهةة ل ال  عة األو  

التصمي  الداتلي والبسا ط التكنبلبجية اسدي ة (. م6036. )ميادة نهميل حس  -

جامعة األمم اايف العةبية (. 3)جملد ل عةبية للمعلبماتيةاجمللة ال لبعستخدام الصبرة الةقمية

 .للعلبم األمنية

 جدة ل ال  عة األو  ل  متيف ع د الةؤوف حس  تليل( . م3958.) ع دالةؤوف ل تليل  -

. رسالة ماجستم شم منشبرة. جداريات ايامو األمبف بدمشد (. م3998. ) حسا ل الةباعي -

 .األرد  ل جامعة الممب  ل  لية األ ار اسسالمية 

 ستخدام اساسق اآللي يف  بتكار أعمال ننية يف جمال الةس  ( . م 6002. ) هدا لالةويد  -

 .الةياه ل  لية الرتبية الفنية واألقتصاد املن لي ل  والتصبية

 .ا يهة املصةية العامة للكتاب : القاهةة. تكنبلبجيا نن ال جاج(. م3998. )حممدل  ينه  -
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أ ة  ستخدام التصبية ايدارف نب  املالل ال   يف جتميل ( . م3995.) أمحد سلي   لسامل  -

جامعة حلبا  ل  لية الفنب  ايميلة ل رسالة ماجستم شم منشبرة .  قةية  البشة بالنببة

 .املنيا ل 

دور الفنب  التشكيلية يف جتميل األافا  من تالل ايدارية  . (م6005) .سعيدا  ل ابرة سعد -

 . جامعة امللي سعبدل الةياهل رسالة ماجستم شم منشبرة .

  .دار اااسي للنشة : دميال .  اللبحة ال تةنية وايدارية(. م6005. )حممد أمحدل سالمة -

ل دار الةنعة للنشة ل ال  عة ال ااية . مدتل ا  الرتبية الفنية  (.م6008. )أمساعيل ل شبقي  -

 .الةياه 

فاعلية استخدام التقنية الرقمية في تحقيق القيم الفنية بمقرر (. م6030.)الشاعة ع داهلل  -

رسالة د تبراو شم .  اشغال الخشب لدى طالب قسم التربية الفنية بجامعة ام القرى

 . مكة املكةمة ل جامعة أم القةا ل  لية الرتبية ل منشبرة 

ناكة املعمارية وال تةنية لليةم املكلي دراسة الع  (.م 6005. )الصاعدف  ع م مسل  -

رسالة د تبراة   .الشةيف لتيقيد مداتل جديدة يف اللبحة الفنية بعستخدام أسلبب النظ 

 . جدةل جامعة امللي ع د الع ي  .  لية اتقتصاد املن لي والرتبية الفنيةل شم منشبرة

مسااااتمدة ماااان  اسااااتيداث جااااداريات ت نيااااة معاكااااةة (. م6030. )الصاااااحلل منااااال كاااااحل -

 لياااة . رساااالة د تااابراو شااام منشااابرة .الااارتاث الساااعبدف واسناااادة منهاااا يف جماااال اثااا ف 

 .ةجامعة امللي ع د الع ي ل جدل اتقتصاد املن لي والرتبية الفنية

 . دار املعةنة للنشة:  دمشد. الفن اسسالمي(. م 3955. ) مسمل الصايغ -

ة يف اللبحاااااة الفسيفساااااا ية األرإلاااااية التشاااااكيالت ا ندساااااي .(م6000. )قاااااد ل ال عاااااااي -

ل  ليااااة العمااااارة والفنااااب  اسسااااالمية . رسااااالة ماجسااااتم شاااام منشاااابرة ". يف تةبااااة املفجااااة

 .األرد  ل جامعب  ل ال ين 

جامعة ل الشام بالد يف األمبية للفسيفساء األساسية املدارل(. م3955. )ا ارل شا  ال ة -

 .األرد ل الممب  

الفن الةقمي   حد  جتاهات ننب  ما بعد اسدا ة وت  يقها يف (. م6002. )حممدل طما   -

جامعة حلبا ل ل  لية الرتبية الفنية . رسالة ماجستم شم منشبرة  .جمال التصبية املعاكة

 .القاهةة 
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.  التصبية ايدارف دراسة تارخيية وتكنيكية( . م3956. ) حممد شا ة ل ع داثالد  -

ل قس  التصبية و جامعة حلبا  ل ية الفنب  ايميلة  لل رسالة ماجستم شم منشبرة 

 .األسكندرية 

دار ل ال  عة ال ااية .  ننب  اللةب يف العصبر اسدي ة( . م3951. )اعمن أمساعيل لعالم  -

 .القاهةة ل املعارف 

ل ال  عة السادسة .ننب  الشة  األوسط والعامل القدي ( . م3996.)أمساعيل اعمنل عالم  -

 القاهةة ل دار املعارف 

السمات الفنية ملختارات من الفن املعاكة املةت ط ( . م3998. ) محدأأشةف ل العت ااي  -

 لية ل رسالة ماجستم شم منشبرة  .بالتكنبلبجيا اسدي ة ودورها يف أ ةاء التتو  الفين

 .القاهةة ل جامعة حلبا  ل الرتبية الفنية 

رسالة . ننب  ال يهة الصيةاوية وت  يقها يف عمل جدارف (. م6006.)احل علي كل ع و   -

 . القاهةة ل جامعة حلبا  ل  لية الفنب  ايميلة ل ماجستم شم منشبرة 

دراسة " متاحف مكة املكةمة وأساليق ت بيةها ( . م 6005. )عبه عمة ل قندول  -

قس  الرتبية الفنية و جامعة أم ل   لية الرتبيةل رسالة ماجستم شم منشبرة . " حتليلية 

 .مكة املكةمة ل القةا 

مفهبم الفن الةقمي ودورو يف رنو مستبا التع م الفين عند .  (م6030. )مااي ااكة أ ل العايد -

  لية الرتبية جامعة امللي سعبد ل رسالة ماجستم شم منشبرة . الفنا  التشكيلي السعبدف

. ايداريات يف اث ف املعاكة واألنادة منها يف اث ف . (م6000.)نب ف أمااي ل ع دالع ي   -

ل ة حلبا  جامعل قس  التع م اجملس  ل فنية  لية الرتبية الل رسالة ماجستم شم منشبرة 

 .القاهةة 

ل ال يااااات العلماااااي مفهبماااااة وأدواتاااااه و أساااااالي ه (. م3952. ) و تاااااةو . ذوقاااااا ل ع يااااادات -

 .دار الفكة للنشة : عما  

دار الصاااااميعي :  الةيااااااه .املااااادتل    الرتبياااااة الفنياااااة (. م6002)مناااااتر ساااااامح  ل العتااااابم -

 .للنشة

ال جااااااج السااااابرف املمااااابو باملينااااااء والاااااتهق يف العصاااااة      (. م3922. )أباااااب الفاااااةج ل العشاااااى -

 . دمشدل 32جملد ل جملة اسبليات األ ةية العةبية السبريةل البسيط 
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ب  الةقمية يف ال ناء التصميمي للجداريات داتل تب يف الفن(. م6033. )اسةين ا يلل نب ف -

جامعة حلبا ل ل  لية الرتبية الفنية ل رسالة د تبراو شم منشبرة.  املؤسسات ال قانية

 .القاهةة

رسالة  .مظاهة التجديد يف التصبية ايدارف عند جبيا(. م3996.)السيد كاحل ل القما   -

 . مصة ل جامعة األسكندرية  ل لية الفنب  ايميلة ل ماجستم شم منشبرة 

تقنيات التصبية ايدارف واألستفادة منها يف تنفيت جداريات ( م6002. )سية أمحدل قد   -

ل رسالة ماجستم شم منشبرةل  لية الرتبيةل مستمدة من وحدات الرتاث الشعا السعبدف

 .جامعة أم القةال مكة املكةمة

اث نية ومدا األستفادة منها يف نن التصبية مفهبم ايداريات (. م 6008. )جيها ل حممبد -

 .جامعة امليناءل  لية الفنب  ايميلةل رسالة د تبراو شم منشبرة ل ايدارف املعاكة

 لنن  تةنة العمارة التقليدية بعسم دراسة ننية ومجالية (. م6030. )علي ع د اهللل مة و   -

 .ا يهة العامة للسياحة واآل ار : الةياه

 . ا يهة العامة لشؤو  امل ابو األممية: مصة(. م3950)   اسضارة اسدي ةمعج  ألفا -

الااااانظ  ال تةنياااااة يف العماااااارة النجدياااااة  مصااااادر  (. م6009. )سااااال ااه نيصااااالل املعماااااة -

 ليااااة األقتصاااااد املن لااااي  ل رسااااالة ماجسااااتم شاااام منشاااابرة   .لتصاااامي  اللبحااااة ال تةنيااااة 

 .دةجامعة امللي ع د الع ي ل جل  والرتبية الفنية

. .بةاااااامج مقاااارت  لتعلااااي  الةساااا  بااااالفن الةقمااااي   (. م6009. )ااااادا ع ااااد الع ياااا  ل املبسااااى -

 .جامعة امللي سعبدل الةياهل رسالة ماجستم شم منشبرة   لية الرتبية 

 . 252العدد ل (م6000) مبسبعة ال قانة التقليدية باململكة العةبية السعبدية -

يف   Mural Pintingا  ي التصاااااابية اياااااادارف اساااااا  (. م6008. )يبساااااافل اصاااااايف -

 . مصةل (3) 8جملة معهد الدراسات الق  يةل جملد لالعصة الق  ي

ا يهااااة العامااااة للسااااياحة واآل ااااار ل ساااامة يف الاااارتاث العمةاااااي ( . م6030. )مشااااارفل النعاااي   -

 .مكت ة امللي نهد البطنية للنشة : الةياه ل 

تصمي  طةا  أل اث سعبدف م تكة من تالل مفهبم  (.م6005. )شادة حممدل ااإلةين -

رسالة ماجستم شم منشبرة ل األقتصاد املن لي ل جامعة أم القةال . مدرسة ال اوهاول

 .مكة املكةمة
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حتليل املنظبمات الةقمية املؤسسة للتصميمات ال تةنية  . (م6002. ) سالم حممدل هي ة -

 لية الرتبية ل  لة  د تبراو شم منشبرةرسال املعاكةة  مت لق ل ناء اللبحة ال تةنية

 .جامعة حلبا ل القاهةةل الفنية

م ادرات ا يهة العامة للسياحة واآل ار جتاة الرتاث . (م6033)ا يهة العامة للسياحة واآل ار  -

مكت ة : الةياه ل مؤربة الدولي األول للرتاث العمةااي يف الدول اسسالمية :يفالعمةااي 

 .ة للنشةامللي نهد البطني

دار ا يهة املصةية العامة : القاهةة .دور اثامة يف نن التصبية. (م6002. )نارو ل وه ة -

 .للكتاب 
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 :املراجع األجنبية 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 : ة املواقع اإللكرتوني
على الرابط  3/3/2112تم استرجاعه في  -

http://www.star28.com/site/site-2303.html 

على الرابط 1/3/2112تم استرجاعه في  -  

- :/ http://whc.unesco.org/en/list/31 

على الرابط 3/3/2112تم استرجاعه في  -  

-  :/ http://whc.unesco.org/en/list/179 

على الرابط 3/3/2112تم استرجاعه في  -  
-  http://www.al-seyassah.com  

على الرابط 6/3/2112تم استرجاعه في  -  

- (http://zanubya.wordpress.com/2011/09/01) 

: على الرابط   6/3/2112تم استرجاعه في  -

http://www.superstock.com/stock-photos-images 

:على الرابط 8/3/2112تم استرجاعه في  -  

http://arabic.britishmuseum.org/middle- 

على الرابط   6/3/2112تم استرجاعه في  - http://www.aljazeera.net 

على الرابط   8/3/2112تم استرجاعه في  -

http://www.gordoncarlisle.com/html/murals 

: على الرابط 8/3/2112تم استرجاعه في  -

http://www.gordoncarlisle.com/html/murals 

على الرابط 11/3/2112ثم استرجاعه في  -

http://www.abcgallery.com/R/rivera/rivera  

ى الرابط عل12/3/2112ثم استرجاعه في  -  

http://mexicomystic.wordpress.com 

على الرابط  12/3/2112ثم استرجاعه في  -

http://vimeo.com/34608188) 

: على الرابط 11/3/2112تم استرجاعه في  - http://www.t555t.com 

http://whc.unesco.org/en/list/179
http://whc.unesco.org/en/list/179
http://www.al-seyassah.com/
http://www.al-seyassah.com/
http://zanubya.wordpress.com/2011/09/01
http://www.superstock.com/stock-photos-images
http://www.superstock.com/stock-photos-images
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.gordoncarlisle.com/html/murals
http://www.gordoncarlisle.com/html/murals
http://www.abcgallery.com/R/rivera/rivera
http://www.abcgallery.com/R/rivera/rivera
http://vimeo.com/34608188
http://vimeo.com/34608188
http://www.t555t.com/
http://www.t555t.com/
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على الرابط 11/3/2112تم استرجاعه في  -

http://cabbagerose.tumblr.com 

على الرابط 18/3/2112تم استرجاعه في -

(http://www.marefa.org.com) 

على الرابط18/3/2112تم استرجاعه في  -  

-  http://www.arab-ency.com 

: على الرابط21/3/2112تم استرجاعه في  -

http://superiorplatform.com/art-for-home/paints/art 

على الرابط22/3/2112تم استرجاعه في  -  

- http://art-of-reconciliation.com/downloads/presse 

على الرابط28/3/2112تم استرجاعه في  -  

-  :http://www.7e-sens.fr/en/galerie/trompe-loeil 

على الرابط1/4/2112تم استرجاعه في  -  

- http://www.pil-uk.com 

على الرابط8/4/2112تم استرجاعه في  -  

-  :(http://www.pil-uk.com/?p=64 

:على الرابط8/4/2112تم استرجاعه في  -  

http://www.pegasuslighting.com/ 

: على الرابط16/4/2112تم استرجاعه في  -

http://www.pegasuslighting.com/ 

:على الرابط16/4/2112تم استرجاعه في  -  

http://www.yatzer.com/article.php 

على الرابط4/1/2112تم استرجاعه في  -  

- http://www.freetalaba.com/board/t32868.html 

على الرابط13/1/2112تم استرجاعه في  -  

- http://www.inside.iastate.edu) 

على الرابط13/1/2112ترجاعه في تم اس -  

http://cabbagerose.tumblr.com/
http://cabbagerose.tumblr.com/
http://www.marefa.org.com/
http://www.marefa.org.com/
http://www.pegasuslighting.com/
http://www.pegasuslighting.com/
http://www.pegasuslighting.com/
http://www.yatzer.com/article.php
http://www.freetalaba.com/board/t32868.html
http://www.inside.iastate.edu/2005/0909/art.shtml
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-   http://www.panet.com 

على الرابط13/1/2112تم استرجاعه في  -  

http://www.marefa.org.com) 

على الرابط 13/1/2112تم استرجاعه في  -  

http://main.omandaily.om/node/1651 

على 13/1/2112تم استرجاعه في  -

:الرابط http://www.maaber.org/issue /art1.htm 

على الرابط   13/1/2112تم استرجاعه في  -

:http://www.maaber.org/issue /art1.htm 

على الرابط13/1/2112تم استرجاعه في  -  

-  http://openbuildings.com/ l-library- 

على الرابط  13/1/2112تم استرجاعه في  -

http://openbuildings.com/buildings/unaml-library-) 

تم استرجاعه في  -

22/1/2112( http://mosaicartsource.wordpress.com  )/  

على الرابط 22/1/2112تم استرجاعه في  - http://www.metanexus.ne) 

على الرابط2/8/2112تم استرجاعه في  -  

-  :(http://www.flickr.com  )  

على الرابط2/8/2112تم استرجاعه في  -  

-  :http://www.gallerym.com 

على الرابط2/8/2112تم استرجاعه في  -  

-  :http://www.gallerym.com 

على الرابط 2/8/2112تم استرجاعه في  -  

http://itsjustphilly.blogspot.com 

على الرابط  2/8/2112تم استرجاعه في  -

http://artoverdinner.blogspot.com)/ 

: على الرابط2/8/2112تم استرجاعه في  -

http://www.bolsadearte.com 

على 11/8/2112تم استرجاعه في  -

:الرابط http://www.tshkeel.com/art3.htm 

http://www.panet.com/
http://www.panet.com/
http://www.marefa.org.com)/
http://www.maaber.org/issue%20/art1.htm
http://www.maaber.org/issue%20/art1.htm
http://openbuildings.com/buildings/unam-central-library-profile-39461
http://openbuildings.com/buildings/unam-central-library-profile-39461
http://openbuildings.com/buildings/unaml-library-
http://openbuildings.com/buildings/unaml-library-
http://www.metanexus.ne/
http://www.metanexus.ne/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.gallerym.com/
http://www.gallerym.com/
http://itsjustphilly.blogspot.com/
http://artoverdinner.blogspot.com/
http://artoverdinner.blogspot.com/
http://artoverdinner.blogspot.com/
http://www.bolsadearte.com/
http://www.bolsadearte.com/
http://www.tshkeel.com/art3.htm
http://www.tshkeel.com/art3.htm
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على 12/8/2112تم استرجاعه في  -

http://www.flickr.com/photos/itsjustphilly/3534790395الرابط

/)  

على الرابط12/8/2112تم استرجاعه في  -  

-  : (http://www.mosaicartnow.com/ 

على الرابط12/8/2112تم استرجاعه في  -  

-  :(http://www.mosaicartnow.com /)  

على الرابط22/8/2112تم استرجاعه في  -  

- http://www.fineart.gov.eg  )  

: على الرابط22/8/2112تم استرجاعه في  -

(http://www.arthistoryguide.com 

على الرابط22/8/2112اعه في تم استرج -  

-   http:// -textosyarte.blogspot.com 

على الرابط22/8/2112تم استرجاعه في  -  

-  :(http://www.artnet.com 

على الرابط22/8/2112تم استرجاعه في  -  

-  :(http://www.camdenartscentre.org/exhibitions 

- ( على الرابط2/2/2112تم استرجاعه في   

- http://www.artdubai.ae/index.php: تم استرجاعه في (ع

على الربط 12/2/2112  

- ((http://www.artdubai.ae/index.php 

على الربط   12/2/2112تم استرجاعه في  -
http://www.symmetrymagazine.org) 

: على الربط 12/2/2112تم استرجاعه في  -
http://www.symmetrymagazine.org 

على  12/2/2112تم استرجاعه في  -
:الربط https://design.osu.edu/carlson/history/images/pages/

iva 

- (http://dada.compart-bremen.de/node/5043 تم استرجاعه في(
:على الربط  12/2/2112  

- (http://dada.compart-bremen.de/node/5043 : ع) تم استرجاعه 
على الربط 12/2/2112في   

على الرابط 21/2/2112تم استرجاعه في  -  

http://www.flickr.com/photos/itsjustphilly/3534790395/
http://www.flickr.com/photos/itsjustphilly/3534790395/
http://www.flickr.com/photos/itsjustphilly/3534790395/
http://www.flickr.com/photos/itsjustphilly/3534790395/
http://www.mosaicartnow.com/
http://www.mosaicartnow.com/
http://www.mosaicartnow.com/
http://www.mosaicartnow.com/
http://www.mosaicartnow.com/
http://www.fineart.gov.eg/
http://www.arthistoryguide.comعن
http://www.artnet.com(عن
http://www.camdenartscentre.org/exhibitions
http://www.artdubai.ae/index.phpعن
http://www.artdubai.ae/index.phpعن
http://www.artdubai.ae/index.php(عن
http://www.symmetrymagazine.org/
http://www.symmetrymagazine.org/
http://www.symmetrymagazine.org/
http://www.symmetrymagazine.org/
http://dada.compart-bremen.de/node/5043(عن
http://dada.compart-bremen.de/node/5043(عن
http://dada.compart-bremen.de/node/5043عن
http://dada.compart-bremen.de/node/5043عن
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 :http://modcult.org/tags/computer%20technique%20group 

على الرابط 28/2/2112تم استرجاعه في  -  

- http://ajordanhasablog.blogspot.com 

على الرابط 28/2/2112تم استرجاعه في  -  
-  :http://www.digital-art-group.net)/ 

على الرابط 18/11/2112ه في تم استرجاع -
http://en.wikipedia.org/wiki/A._Michael_No)l 

على الرابط21/11/2112تم استرجاعه في  -  

- :(http://thelaterparade.blogspot.comartist-chris-

finley.html) 

الرابط على21/11/2112تم استرجاعه في  -  

- http://www.flong.com/projects/aves)/ 

على الرابط 3/11/2112تم استرجاعه في  -
http://www.veramolnar.com)/ 

على الرابط 3/11/2112تم استرجاعه في  - http://rii-it.blogspot.com) 

على الرابط 3/11/2112تم استرجاعه في  -

http://www.blockmuseum.northwestern.edu) 

: على الرابط18/11/2112تم استرجاعه في  -

http://www.doroob.com/archives/?p=43139 

على الرابط   21/11/2112تم استرجاعه في  -
http://yayainthemoon.blogspot.com/2011/09/artiste-  )  

على الرابط21/11/2112تم استرجاعه في  - http://www.angelfire.com 

- (http://virtualreality2009.blogspot.com تم استرجاعه في  
على الرابط  28/11/2112  

 

بط على الرا 28/11/2112تم استرجاعه في  -

(http://w3.nhri.org.tw/publicart/case/case10 

على الرابط 2/12/2112تم استرجاعه في  -

http://www.mediascape.info/2010) 

http://modcult.org/tags/computer%20technique%20group
http://modcult.org/tags/computer%20technique%20group
http://www.digital-art-group.net/
http://www.digital-art-group.net/
http://www.digital-art-group.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/A._Michael_No)l
http://en.wikipedia.org/wiki/A._Michael_No)l
http://www.flong.com/projects/aves/
http://www.flong.com/projects/aves/
http://rii-it.blogspot.com/
http://rii-it.blogspot.com/
http://www.blockmuseum.northwestern.edu/exhibitions/current/imaging.html
http://www.blockmuseum.northwestern.edu/exhibitions/current/imaging.html
http://www.doroob.com/archives/?p=43139
http://www.doroob.com/archives/?p=43139
http://yayainthemoon.blogspot.com/2011/09/artiste-margaret-benyon
http://yayainthemoon.blogspot.com/2011/09/artiste-margaret-benyon
http://www.angelfire.com/d20/nahla
http://www.angelfire.com/d20/nahla
http://virtualreality2009.blogspot.com/
http://w3.nhri.org.tw/publicart/case/case10/case10.htmlعن
http://www.mediascape.info/2010
http://www.mediascape.info/2010
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على 2/12/2112تم استرجاعه في  -

 ( http://www.manhal.net/articles)الرابط

على 14/12/2112تم استرجاعه في  -
 ((http://translate.google.com/translateالرابط

على الرابط11/12/2112تم استرجاعه في  -  

- http://www.tourismindiatoday.com/2011/07/page/2) 

على الرابط18/12/2112تم استرجاعه في  -  

- http://boographic.com/40-absolutely-brilliant-billboard-ads)/ 

على الرابط 18/12/2112تم استرجاعه في  -  

- http://www.wack.ch/titia  

) على الرابط22/12/2112تم استرجاعه في  -    : http://www.wack.ch/titia  )  

على الرابط24/12/2112تم استرجاعه في -  

- http://vi.sualize.us/view) 

على الرابط26/12/2112تم استرجاعه في -  

-  http://www.zbrushcentral.com) 
- (http://fineartamerica.com:(تم استرجاعه في 2112/12/26على الرابط 

 

http://www.manhal.net/articles
http://www.tourismindiatoday.com/2011/07/page/2
http://www.wack.ch/titia
http://vi.sualize.us/view
http://www.zbrushcentral.com/
http://www.zbrushcentral.com/
http://fineartamerica.comتم
http://fineartamerica.comتم
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